OBEC KOLOVÁ
Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Preambule
Obec Kolová (dále jen „zadavatel“) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 12
odst. 3) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“)
postupem mimo režim zákona v souladu s ust. § 18 odst. 5) zákona a Vnitřní směrnice obce
Kolová, č. 1/2015 – zásady a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – novela
2015.
Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců v rámci
zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen “veřejná zakázka“), jejíž
předpokládaná cena nepřesáhne 350.000,- Kč bez DPH.

Identifikační údaje zadavatele
Název:
Zastoupená:
Sídlo:
IČ:

Obec Kolová
Ing. Václavem Kellnerem, starostou obce
Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary
00254673

Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je „Kolová - stavba chodníku na pozemku
parc. č. 72/3, 545/3 v k.ú. Kolová a parc. č. 218/6 v k.ú. Háje“ Zadavatel upozorňuje, že se
jedná o obydlenou část obce a veškeré práce je nutné provádět v souladu s touto skutečností.
Tzn., že nemůže být narušen obvyklý režim bydlení a přístup vlastníků nemovitostí k jejich
stavebním objektům. Soupis prací - výkaz výměr je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Situace stavby je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Vzorový příčný řez je přílohou č. 3
zadávací dokumentace. Smlouva o dílo je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Předmětem
plnění je rovněž zajištění dopravního značení, vyznačení inženýrských sítí – přípojek ke
stávajícím objektům, a geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Prohlídku
předmětu plnění je možno uskutečnit po domluvě s kontaktní osobou zadavatele Karlem
Kučerou, tel. 353 331 513, mob. 602 178 185, e-mail: kolova@volny.cz

Lhůta pro provedení stavby
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě
plnění:
Předpokládaný termín zahájení stavby: 15.08.2016
Požadovaný termín dokončení stavby: 15.10.2016
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného
zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů,
je uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že
jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo
možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí zůstat zachována
(popřípadě ji lze pouze zkrátit). Místem plnění je Kolová, chodník podél silnice III/2087 na
pozemku parc. č. 72/3, 545/3 v k.ú. Kolová a parc. č. 218/6 v k.ú. Háje.

Požadavky na kvalifikační předpoklady uchazečů
Uchazeč o zakázku doloží v prosté kopii:
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci,
 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,



pojistnou smlouvu, případně pojistný certifikát nebo potvrzení o pojištění, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě,
na pojistnou částku minimálně 1 000 000,- Kč,



písemné osvědčení alespoň dvou objednatelů, že stavební práce stejného nebo
podobného druhu byly uchazečem v posledních 3 letech provedeny řádně a odborně.

Další předpoklady a podmínky pro splnění zakázky
 Nabídková cena bude zpracovaná na základě zadávací dokumentace, soupisu prací výkazu výměr. Projektová dokumentace je k dispozici u zadavatele, kontaktní osobou
je Karel Kučera, tel. 353 331 513, mob. 602 178 185, e-mail: kolova@volny.cz
 Zhotovitel je povinen sám zajistit na vlastní náklady zařízení staveniště.
 Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb. (požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
 Zhotovitel je povinen včas informovat objednatele o postupu prací a předat
objednateli:
· osvědčení o zkouškách použitých materiálů
· prohlášení o shodě, atesty
· potvrzení o likvidaci odpadu

 Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací,
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, kvalitu
prováděných prací, včetně celé stavby.
 Všechny škody a ztráty, které příp. na stavbě vzniknou, jdou k tíži zhotovitele, za
všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě
nezúčastněným osobám příp. objednateli, zodpovídá zhotovitel, který je povinen
hradit vzniklou škodu.
 Objednatel převezme dokončené dílo pouze bez vad a nedodělků, bránících užívání.
Zjištěné závady, na něž se vztahuje záruční doba je zhotovitel povinen odstranit do 15
dnů po vyzvání objednatelem.
 Smlouva, která je přílohou nabídky, bude podepsána oprávněnou osobou. Do návrhu
smlouvy lze doplnit pouze údaje identifikující uchazeče a údaje o nabídkové ceně.
Další doplňky či změny smlouvy o dílo jsou nepřípustné.
Nabídky, k nimž bude předložena smlouva o dílo s nepřípustnými změnami či
doplňky, budou odmítnuty.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeči zpracují nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v členění:
 nabídková cena bez DPH
 DPH
 nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena díla bude zpracována a předložena ve formě ocenění soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde budou oceněny všechny položky.
Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nezbytné k realizaci
díla a jiných činností a výkonů nezbytných k provedení a řádnému předání díla v cenové
úrovni odpovídající termínu realizace všech prací a dodávek, včetně všech nákladů
souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika
spojená s umístěním stavby, silničním provozem, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen apod.)
Takto zpracovaná nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná pro uzavření
smlouvy o dílo. Cena dle tohoto bodu bude hodnocena v rámci jednání o nabídkách. Návrh
ceny musí být vypracován v souladu s cenovými předpisy, zejména v souladu s § 2 zákona č.
526/1990 Sb. ve znění pozdějších cen a předpisů. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po protokolárním předání díla a jeho převzetí
objednatelem. Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli. Sankce za případné
prodlení s dokončením díla je stanovena ve výši 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý
den prodlení. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet předáním díla.

Způsob podání nabídky
Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce označené
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Kolová - stavba chodníku na pozemku parc. č. 72/3, 545/3 v
k.ú. Kolová a parc. č. 218/6 v k.ú. Háje - NEOTEVÍRAT) Nabídka musí být vypracována
v českém jazyce a musí být zadavateli předložena v originále. Zadavatel nepřipouští variantní
řešení v nabídce. Vyzvaný dodavatel je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné
informace. Kontaktní osoba: Karel Kučera, tel. 353 331 513, mob. 602 178 185, e-mail:
kolova@volny.cz

Lhůta podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19.07.2016 v 16.00 h.
Nabídku lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu: Obecní úřad Kolová
16, 360 01 Karlovy Vary tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek, nebo
osobně předat na adrese Obecního úřadu Kolová 16, a to v pracovních dnech pondělí a středa
od 13:00 do 17:00 hodin, v úterý, středu a pátek od 08:00 hodin do 12:00 hodin – kontaktní
osobě Karlu Kučerovi, který je oprávněn nabídku převzít. V poslední den lhůty pro podání
nabídek, je možno nabídku dodat osobně do 16:00 hodin.
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře.
Zadavatel si takovou nabídku ponechá přiloženou k dokumentaci o zadání veřejné zakázky a
uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Hodnocení nabídek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19.07.2016 v 16:15 hodin v zasedací místnosti
v prvním patře budovy Obecního úřadu obce Kolová. Otevírání obálek a hodnocení nabídek
provede komise ustavená zadavatelem a na základě jejího doporučení bude zadavatel
rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem
dodavatelům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena.

Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH.
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší cenu
předložené nabídky.

Ostatní podmínky
Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel
nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené
nabídky a smlouvu neuzavřít. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká přihlášeným dodavatelům vůči zadavateli
jakýkoliv nárok.
Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem přihlášeným dodavatelům.
V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o předložení Vaší nabídky se splněním výše
uvedených podmínek.
V Kolové dne 01.07.2016

Ing. Václav Kellner
starosta obce

