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Výzva k podání nabídky   

✓  v souladu se zákonem   č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  v režimu zakázek malého 
rozsahu na stavební práce.  
  

  

  

 1.   Informace o předmětu zakázky  

  

1.1 Název zakázky: „Oprava místních komunikací v místních částech Stříbrné Hory a Nalžovy“.  

  

1.2   Předmět zakázky  

  

Předmětem zakázky je oprava místních komunikací ve správních částech Města Nalžovské Hory dle 

specifikace výkaz výměr. CPV kód 45233142-6.  

  

1.3   Místo plnění/realizace   

  

kú. Nalžovské Hory na parc.č. část 1875/2, část 1857/1, část 1851/8 a část 1851/6 o celkové 

výměře cca 3000 m2.   

Dotčené p. č. kú. Nalžovské Hory na parc.č. část 1875/2, část 1857/1, část 1851/8 a část 

1851/6    
1.4   Předpokládaná hodnota zakázky činí s DPH 1.370.000,- Kč.  

  

  

 2.   Identifikační údaje o zadavateli zakázky  

  

2.1   Název zadavatele, právní forma, sídlo, kontakt  

  

  Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104/1, 341 01 Horažďovice, IČ: 00255866, DIČ: 

CZ00255866  

  

2.2   Jména osob oprávněných za zadavatele jednat  

  

Richard Löbl, starosta Města Nalžovské Hory  
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Telefon: 376 396 149, Mobil: 723 884 371, E-mail: meu@nalzovskehory.cz  

  

 3.   Informace o způsobu postupu zadavatele a vyžádání zadávací dokumentace  

  

3.1   Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace  

  

Zadávací dokumentace (vč. znění výkazů výměr a prováděcích pokynů) je součástí této výzvy. V 
případě Vašeho nezájmu o zakázku, nám, prosím, zašlete na e-mailovou adresu 
meu@nalzovskehory.cz omluvu z účasti.   

  

3.2   Lhůta pro vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci  

  

O vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci je možno zažádat do   

1. 7. 2017 prostřednictvím e-mailu. Všem uchazečům bude e-mailem zaslána odpověď do tří 

pracovních dnů od vyžádání dodatečných informací.  

  

3.3   Prohlídka místa plnění se neuskuteční. Místo plnění je volně přístupné.  

  

  

 4.   Pokyny pro podání nabídek  

  

4.1   Lhůta pro podání nabídek - Nabídky podávejte do 17.7.2017 do 13.00 hod.  

  

4.2  Adresa pro podání nabídek - Nabídky podávejte na adresu sídla zadavatele: Město Nalžovské Hory, 

Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice  

  

4.3   Jiné upřesňující údaje  

  

Nabídku může uchazeč doručit osobně po celou dobu lhůty pro podání nabídky, nebo 

prostřednictvím České pošty, s. p.  

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem 
uchazeče. Štítek obálky bude obsahovat: název projektu „Oprava místních komunikací 
v místních částech Stříbrné Hory a Nalžovy“, název, adresu a IČ uchazeče.   

  

4.4   Elektronické podání nabídky zadavatel nepřipouští.  

  

  

 5.   Kvalifikační a profesní předpoklady  

  

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží formou čestného prohlášení (viz příloha výzvy).  

Dodavatel musí splňovat, že: 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 
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k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, dodavatel není 

v likvidaci, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.  

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží formou písemných dokladů 

oprávnění k podnikání:  

✓ např. výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, nesmí být starší 90 

dnů ke dni podání nabídky) nebo   

  

✓ jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v 

rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky s platností v době lhůty pro podání nabídek 

(prostá kopie)  

  

 6.   Zveřejnění výzvy v rámci zadávacího řízení  

  

Výzva k předložení cenové nabídky na stavební práce pro projekt „Oprava místních komunikací 

v místních částech Stříbrné Hory a Nalžovy“ bude zveřejněna na internetové úřední desce města 

Nalžovské Hory bez příloh, které si zájemci vyžádají mailem a doručena 3 osloveným společnostem 

prostřednictví České pošty, s. p. (zveřejnění a odeslání výzvy bude uskutečněno dne 19.6.2017).  

  

 7.   Kritéria hodnocení  

  

Jediným kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena, tj. 100 % váha.  

  

  

 8.   Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek  

  

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční souběžně s hodnocením nabídek dne 17.7.2017 od 

17.05 hod. v sídle zadavatele. Tzn., že kontrola formálnosti a hodnocení došlých nabídek bude 

probíhat současně. Těchto činností se zhostí Rada Města Nalžovské Hory, která byla pověřena 

Zastupitelstvem Města Nalžovské Hory.  

  

 9.   Doba plnění veřejné zakázky  

  

Zahájení: 1.8.2017      Ukončení: 15.10.2017    

Zadavatel převezme na základě protokolu o předání díla pouze dílo, které nebude obsahovat 

nedodělky a vady.  

  

 10.   Způsob zpracování nabídky  

  

Nabídka bude předložena písemně v českém jazyce. Bude řazena v požadované posloupnosti:  

  

1) Krycí listy 2ks (viz  přílohy výzvy)  
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2) Čestné prohlášení v souladu se zákonem č. 143/2001 Sb., (viz vzor č. 2 - příloha výzvy)  

  

3) Čestné prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů dle požadavků  

zadavatele (viz vzor č. 3 - příloha výzvy)  

  

4) Doklady prokazující splnění profesních předpokladů  

  

5) Cenová kalkulace  výkaz výměr  

  

 

✓ pro variantu povrchu balená komunikace  

   

  

Ve výkazu výměr jsou uvedeny materiály, které mohou být nahrazeny jinými za podmínky, 

že budou splňovat kvalitu a kritéria původně navržených materiálů.   

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, s tím, že překročení nabídkové 

ceny je možné:  

✓ za předpokladu, že v průběhu realizace projektu dojde ke změnám sazeb daně z 

přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb 

daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.   

  

✓ i v případě, že zadavatel při plnění veřejné zakázky rozhodne o provedení stavebních 

prací, které nebyly předmětem veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou.  

  

6) návrh Smlouvy o dílo (vypracuje uchazeč o zakázku, kde bude specifikovat podmínky z této 

výzvy, nabídkovou cenu a další specifika nutná k realizaci projektu), který bude opatřen 

podpisem statutárního zástupce a razítkem.   

  

7) Vyjádření k zveřejnění Smlouvy o dílo na profilu zadavatele . 

  

  

 11.   Obchodní podmínky  

  

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem uchazeč zapracuje do návrhu smlouvy, viz níže:  

  

✓ Zadavatel nebude poskytovat zálohy.   

✓ Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky pouze na základě odsouhlaseného a 

podepsaného předávacího protokolu , které budou obsahovat soupis provedených prací 

zpracovaných podle nabídkového rozpočtu. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů.  

✓ Oprávněná osoba zadavatele ve věcech technických, stavebních, fakturačních je: starosta 

Richard Löbl  

✓  Oprávněná osoba dodavatele ve věcech technických, stavebních, fakturačních je:  
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✓ Záruční doba v délce 60 měsíců  

✓ Sankční ujednání  

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den 

prodlení v období 1. až 7. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý započatý 

den prodlení v období 8. až 14. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení v období počínaje 15. dnem prodlení, a to v každém z těchto případů 

prodlení Zhotovitele s:  

- zahájením provádění Díla v souladu s požadavky ve výzvě;   

- dokončením Díla ve smyslu s požadavky ve výzvě;  

✓ Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé nesplnění 

povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má být zakryta nebo se 

stane nepřístupnou v souladu s postupy realizace díla  

✓ Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den 

prodlení s termínem odstranění každé záruční vady.  

✓ Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení jakékoli z těchto povinností:  

- vést stavební deník v souladu s normami stavebních prací pro dané dílo;  

-  porušení bezpečnostních předpisů v souladu s normami ČR.  

✓ Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno 

ani omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje 

smluvní pokuta.   

✓ Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky ceny 

za každý den prodlení s jejím zaplacením.   

  

 12.   Ostatní podmínky zadavatele  

  

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to bez jakýchkoliv finančních nároků 

jednotlivých uchazečů. Zadavatel si vyhrazuje právo neveřejného jednání.  

  

 13.   Oznámení o přidělení zakázky  

  

Oznámení o přidělení veřejné zakázky bude zadavatelem oznámeno prostřednictvím webových 

stránek Města Nalžovské Hory v záložce veřejné zakázky do 2 pracovních dnů a odesláno 

prostřednictvím e-mailu na kontaktní e-mail uchazeče uvedený v krycím listu.  

     

V Nalžovských Horách dne 19.6. 2017 

                Za zadavatele: 

                                                                                                                    Richard Lőbl  

Starosta Města Nalžovské Hory  

 Vyvěšeno dne 16.6.2017 

Sejmuto dne ………………………………. 


