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Obec Vysoká nad Labem
Výzva k podání nabídky
ohledně zakázky malého rozsahu na stavební práce
ve smyslu § 27 ve spojení s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také
„Zákon“)
se výběrové řízení ohledně předmětné zakázky neřídí Zákonem

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
Název zadavatele:

Obec Vysoká nad Labem

Adresa:

503 31 Vysoká nad Labem 22

Telefon, fax:

495 580 130, 495 580 101

E-mail:

info@vysoka-nad-labem.cz

IČO:

00269786

Číslo účtu:

1080784339/0800

Starosta:

Ing. Jiří Horák Tel: 725 081 339, E-mail: starosta@vysoka-nad-labem.cz

2. NÁZEV A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místo plnění, předpokládaná lhůta pro plnění veřejné zakázky

Veřejná zakázka na stavební práce pod názvem „Oprava chodníku ve Vysoké nad Labem, parc.č.
1301/6 a 1389/32, od křižovatky po prodejnu potravin“
Ve smyslu § 31 Zákona není zadavatel povinen postupovat a nepostupuje u veřejných zakázek malého
rozsahu dle ustanovení Zákona, když při jejich zadávání dodržuje zásady uvedené v § 6 Zákona.

Základní informace o projektu: Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajících obecních chodníků
rozkládajících se na obecních pozemcích č. parc. 1301/6 a č. parc. 1389/32 v k.ú. Vysoká nad Labem; obec
Vysoká nad Labem. Stávající chodníky jsou s asfaltovým krytem, široké 180 - 190 cm, ohraničené
sadovým obrubníkem. Povrch je poškozený a nerovný, obrubníky taktéž. Celková délka opravovaného
chodníku činí cca 320 m.
Stávající asfaltový kryt i s obrubníky bude odtěžen a ekologicky zlikvidován.
Podkladové vrstvy budou odtěženy do hloubky 200 mm (chodník) a 250 mm (sjezdy a přejezdové úseky
chodníku). Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby (obdélník betonová, 200 x 100 x 60 mm přírodní).

Bližší technické požadavky zadavatele na realizaci stavebních prací a jejich rozsah je uveden v Příloze č. 6
této výzvy (dále také „stavba“).
K realizaci stavebních prací není zapotřebí stavebního povolení.
Místo plnění: Obec Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové, na pozemku č. parc. 1301/6 a č. parc.
1389/32 k.ú. Vysoká nad Labem.
Předpokládaný termín zahájení stavby:

22. června 2020, po dohodě lze i dříve

Předpokládaný termín dokončení stavby:

nejpozději 30. listopadu 2020

Účastník tohoto výběrového řízení podáním své nabídky bere na vědomí a bez výhrad souhlasí s tím, že
zadavatel je oprávněn v případě potřeby posunout předpokládaný termín zahájení stavby, nejzazší termín
jejího dokončení však zůstane nezměněn.
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximálně 1.300.000,- Kč bez DPH.

4. ÚDAJE A POŽADAVKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ LHŮTA:
1) Lhůta pro podání nabídek je pondělí 1. června 2020 v 16:00 hodin.
2) Nabídky mohou dodavatelé doručit osobně na podatelnu obecního úřadu Vysoká nad Labem v úředních
hodinách, tj. PO a ST 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 18 hod. nebo zaslat doporučeně poštou na adresu:
Obecní úřad Vysoká nad Labem, Vysoká nad Labem 22, PSČ 503 31.
3) Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky.
4) Na obálku uveďte: „Oprava chodníku ve Vysoké nad Labem, parc.č. 1301/6 a 1389/32, od
křižovatky po prodejnu potravin“
Neotvírat
5) Otevírání obálek bude veřejné a proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj.
v 16.05 hod v pondělí 1.6.2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vysoká nad Labem.
6) O výsledku a hodnocení budou dodavatelé zadavatelem neprodleně (do 14 dnů od otevření obálek)
písemně informováni.
5. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky (dílčí kritérium:
celková nejnižší nabídková cena bez DPH v Kč má váhu 100%). Hodnocení a posouzení nabídek provede
zadavatelem ustanovená komise.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele
nutné pro splnění předmětu veřejné zakázky.

6. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zcela respektoval obsah obchodních podmínek tak, jak jsou stanoveny
formou Závazného návrhu smlouvy o dílo (viz. Příloha č. 5 této výzvy).
Dodavatel je povinen předložit v nabídce doplněný návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou
za dodavatele. Pokud bude nabídka obsahovat jiný návrh smlouvy nebo návrh smlouvy doplněný jiným
způsobem, znamená to, že nabídka nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v této výzvě.
Dodavatel je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy a trvání záruční doby na odpovědnost za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimálním rozsahu 1.200.000,- Kč. Dodavatel je povinen
před podpisem smlouvy předložit dokumenty, z nichž bude prokazatelně vyplývat, že má výše uvedenou
pojistnou smlouvu platně uzavřenou. V opačném případě to bude považováno za neposkytnutí součinnosti
ze strany dodavatele a zadavatel s dodavatelem smlouvu neuzavře a vyloučí jej.

7. Kvalifikační požadavky na dodavatele
7.1

Základní způsobilost

Základní způsobilost, resp. její splnění dodavatel prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou
oprávněnou jednat za dodavatele, že je způsobilým s odkazem na ustanovení v §74 Zákona (viz. Příloha č. 3
výzvy). V případě podpisu smlouvy zadavatele s dodavatelem bude dodavatel – v případě požadavku
zadavatele - povinen prokázat základní způsobilost předložením dokladů uvedených v § 75 odst. 1 písm. a) až
f) Zákona.
7.2

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel
a) předložením výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud není dodavatel v obchodním rejstříku
zapsán a
b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské či jiné
oprávnění.
7.3

Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splní účastník, který předloží seznam důležitých (významnějších) zakázek
poskytnutých účastníkem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.
Účastník doloží seznam důležitých (významnějších) zakázek předložením čestného prohlášení (viz. Příloha č.
4 výzvy). Z předloženého čestného prohlášení musí prokazatelně vyplývat, že účastník zrealizoval nejméně 2
zakázky obdobného charakteru ve finančním objemu alespoň 600.000,- Kč bez DPH v období posledních 5 let.
Zadavatel je oprávněn ověřit si u subjektů, pro něž prováděl účastník významnější služby uvedené
v účastníkově seznamu, obsahovou relevantnost informací v seznamu uváděných.
8. Obsah nabídek a vysvětlení výzvy, prohlídka staveniště
Nabídka bude obsahovat:
•
•
•
•

Krycí list nabídky (viz. Příloha 1 této výzvy)
Rozpočet s výkazem výměr – položkový rozpočet (viz. Příloha 2 této výzvy)
Doklady a čestná prohlášení k prokázání splnění kvalifikace dle čl. 7 výzvy
Závazný návrh smlouvy o dílo doplněný a podepsaný dodavatelem (viz. Příloha 5 této výzvy)

Prohlídka staveniště, tedy místa plnění se bude konat v pondělí 25. května 2020.
Sraz zájemců o prohlídku staveniště je na Obecním úřadu Vysoká nad Labem v 16 hod.

Popř. lze domluvit v odůvodněných případech jiný termín prohlídky místa staveniště.
Vysvětlení výzvy lze žádat u p. Ing. Jiřího Horáka – tel. 725 081 339, email: starosta@vysoka-nad-labem.cz a
to nejpozději do 26.5.2020.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo na případnou změnu podmínek stanovených touto výzvou či jejich doplnění
v průběhu lhůty pro podání nabídek, tuto zašle všem dodavatelům, které adresně oslovil touto výzvou a
zároveň ji vyvěsí na svých webových stránkách http://www.vysoka-nad-labem.cz/vyberova-rizeni.
10. Nabídky, které budou neúplné, je oprávněn zadavatel vyřadit, tedy dále již neposuzovat, nehodnotit.
11. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení v případě, že dodavatelé nepředloží pro
zadavatele akceptovatelné nabídky na zadavatelem požadované plnění. Rozhodnutí o zrušení zadavatel
vyvěsí zadavatel na svých webových stránkách http://www.vysoka-nad-labem.cz/vyberova-rizeni.
12. Dodavateli nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
13. Vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno zastupitelstvem Obce Vysoká nad Labem dne 9.3.2020,
usnesení č.j. 10/3/2019.

Ve Vysoké nad Labem, dne 19. května 2020

---------------------------------------------------Ing. Jiří Horák, starosta
za Obec Vysoká nad Labem
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