
Yýn a k podání nabídky a k prokázání llyalifi kace
a

Zadávací dokumentace kzakázce malého rozsahu na stavební práce
(dále jen ZD) vě, po§,rrů pro zpracování nabídky na zakázku s názvem:

,rPolní cesta do sadu"

Obec Synkov-Slemeno

wzývá k podání nabídky ak prokázání kvalifrkace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební ptáce
(dále jen zakázka) s názvem: ,,Polní cesta do sadu".
Nejedná se o zadávaciřízenípodle zákonač.13412016 Sb., o zadáváníveřejných zakérzek (dále jen "zákon").

1. Informace o zadavateli

Název zaďavatele:
Sídlo:
IČ:
tel., fax:
e-mail:

Obec Synkov-Slemeno
Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
00579289
+420 494 322932,+420 724 179 618
obec.synkov. slemeno@cmai l.cz

Osoba zastupující zadavatele: Vítězslav Kapčuk, starosta obce
Osoba oprávněná jednat zazadavatele ve věcech smluvních i technických: Vítězslav Kapčuk, starosta obce

Yýnla k podání nabídky a zad,ávací dokumentace (dále jen ZD)z
l. Informace o zadavate|i
2. lnformace o druhu a předmětu veřejné zakázky
3. Předpokládaná doba plnění a místo plnění zakánky
4. Lhůta a místo pro podání nabídek, termín otevírání obálek
5. Vysvětlení zadávacichpodmínek
6. Obchodní podmínky - návrh smlouvy
7. Technické podmínky
8. Pravidla pro hodnocení nabídek - údaje o hodnotících kritériích
9. Podmínky apožadavky nazpracovaní nabídky vč. požadavků na prokázáni kvalifikace
to. Požadavek na způsob zpracováninabídkové ceny
l1. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
tz. Prohlídka místa plnění
tl. Požadavky na varianty nabídek
14. Právazadavatele a ostatní podmínky zadávaci dokumentace

seanam dokumentů a_příloh zadávací dokumentace:
Dokument: ,,Yýma k podání nabídky akprokázání kvalifikace a zadávací dokumentace k zakázce malého
rozsahu na stavební práce"
Příloha č.1: Vzor ,,Obsah nabídky"
Příloha č.2: Y zor,,Krycí list nabídky"
Příloha č,3 : Y zor,,Čestné prohlášení - základrtt způs obilo st"
Příloha č.4: Yzor,,Formulář pro prokázání splnění technické kvalifikace"
Příloha č.5: Obchodní podmínky - návrh smlouly o dílo
Příloha č.6: Projektová dokumentace
Příloha č.7 : Y ýkaz výměr
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Všechny vyše uvedené přílohy kzadávací dokumentaci zadavate| poslcytuje vŠem osloveným

dodavatelům v elektronické podobě na CD.

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku maléňo rozsahu na stavebni práce. Předmětem Plnění veřejné zakázkY je

výstavba nové kómunikace s néulvem Polní cesta do sadu. Stavební práce budou ProvedenYdle Projektové

dokumentace s názvem ,,Polní cesta do sadu" zpracované sPoleČností SELLA & AGRETA S.r.o.,

T.G.Masaryka 620,565 01 Choceň, zodpovědný projiktant ing. Irriilan Petr, aut. Ing. - Č. Čran 0700829,

s datem vyhotovení Il2019, Na stavbu prozalímnení vydáno stavební povolenÍ.

Zhotovitelje povinen při plnění veřejné zakánt<y plně respektovat platné stavební povolenÍ.

Zadav atel neumožňuje dílčí plnění.

3. Předpokládaná doba plnění a místo plnění zakázky

Doba plnění

Zadavztelpro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
Termín zahájenirea|izace stavby: I5.7.202I
předání apřevzetí staveniště: do 5 pracovních dnŮ před zahájením prací

Závazný termín dokončení stavby: max. 15.října202l
Předání apíevzetí diLabezvad a nedodělků: max. do 25.Ťijna202l
Termín odstranění zařízeru staveniště: max. do 25.října202l

Počátek běhu záruční lhůty:
a nedodělků

následující den po protokolárním předání dila bez vaď

Limitní termín dokončení stavby
pod pojmem limitní termín dokončení stavby se rozumí den, kteý zadavatel připouŠtí jako Poslední moŽný

termin dokončení stavby. Dokončením stavby se rozumí předtíní a pÍevzetí ďila zadavatelem bez vad

a nedodělků. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo Právě v tento

den, ale nikoliv po tomto dni.

Místo plnění
k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

4. Lhůta a místo pro podání nabídek, termín otevírání obálek
Nabídky je možno podávat doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele: Obec Synkov-Slemeno,
Synkov l-S, St6 01 Rychnov nad Kněžnou, a to tak, aby byly doručeny do konce lhŮty pro podání nabídek.

iadavatel doporučuje dodavatelům preferovat osobní podání nabídky. Osobní podání nabídek je moŽné

povzena adrése zaďavatele Obec Synkov-Slemeno, Synkov 48,516 01 Rychnov nad KněŽnou, atOVŽdy

vpracovních dnech: pondělí, středa 13:00-18:00 hod.; úteý, čtvrtek, pátek 8:30-11:30 hod.; vPoslední den

lhůty pouze do 16:00 hodin.

Nabídka musí byt doručena zadavaíe|i do dne 23.6.2021do 16:00 hod. V případě doruěení nabídkY PoŠtou
je za okamžiř převzetí zadavatelem považováno převzeti nabídky v sídle zadavatele na adrese

Obec Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
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Dodavatel m:ůže podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí b}t.pŤedložena
v řádně uzavřené obálce označené nápisem: ,rPolní cesta do sadu"- NEOTVIRAT - \arlBEROVE
ŘÍZnNÍ". Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, nanižje možné zaslat oznámení vpřípadě
doručení nabídky po lhůtě.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v pondělí dne 23.6.2021od 16:00 hod. v sídle zadavatele na
adrese Obec Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Otevírání nabídek se mají právo
účastnit dodavatelé (1 osoba), jejichž nabídky by|y zaďavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.
Zadavatel bude po přítomných dodavatelích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině
přítomných účastníků. Při otevírání nabídek bude sepsán protokol o otevírání obálek s nabídkami.

5. Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně lysvětleni zadávacích podmínek v písemné podobě
(e-mailem, poštou), přičemž písemná žádost musí b}t doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacich podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti. Zadávatel odešle rysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti.

Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle předchozího odstavce odešle
zadavatel současně všem účastníkům, které zadavatelvynal v rámci lzavřenévýny.

6. Obchodní podmínky - návrh smlouvy
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě yzoru návrhu
smlouvy o dílo, ktery je součástí této zadávací dokumentace v příloze č. 5. Dodavatelé doplní tento návrh o
úďaje nezbýné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem a předloží jej jako
součást své nabídky. Dodavatel není oprávněn činit změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu
jiných než shora uvedených částí textu závazného yzoív Smlouvy považuje zadavatel za nedodržení
podmínek stanovených touto zadávaci dokumentací. Návrh Smlouvy předloží dodavatel jako součást své
nabídky, Dodavatel předloží v nabídce návrh smlouv}r podepsaný osobou oprávněnou jednat jehoiménem.

7. Technické podmínky
Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některych výrobků nebo dodávek,
případně jiná označení mající vňah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o výmezení předpokládaného
standardu a dodavatel je oprávněn navrhnoutjiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce
pak musí na tuto skutečnost dodavatel upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil aprokázaí
vymezením technických parametrů řešení, které použíI, že jim navržené materiály nebo výrobky jsou
technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.
Obecně pro celý projekt jsou stanoveny technické specifikace s odkazem na vyhlášku č.26812009 Sb., o
obecných technickýchpožadavcích na výstavbu anavazqicí ustanovení příslušných technických norem,
Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky technické specifikace stanovené ve smlouvě
a být v .souladu se zpracovanou prováděcí dokumentací. Dílo bude realizováno v souladu s platnými
zékony Čn a ČSN adle závaznýcha doporučených předpisů a metodik.
Dojde-li k nesouladumezivýkazem výměr a projektovou dokumentaci,je pro stanovení nabídkové ceny
rozhoduj íc i výkaz výměr.
Skutečnosti uvedené v projektové dokumentaci pro zadáru stavby, technické speciťrkaci a ve ýkazu
qýměr jsou nadíazené popisu stavebních prací uvedených v zadávacichpodmínkách.
Stavební práce musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávací dokumentaci
a musí být v souladu s plrány, s množstevními údaji, mírami a pokyrry.
Technické speciťrkace a technické a uživatelské standardy stavby vyplývají z projektové dokumentace
stavby.
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8. Pravidla pro hodnocení nabídek - údaje o hodnotících kritériích

Hodnotícím kritériem pro zadánízakázky je nejnižší nabídková cena.

Zadavatelstanoví, že bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho dodavatele, jehož nabídka bude podle hodnotícího
kritória vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídková cena bude čtena z krycího listu
nabídky a tato bude ihned kontrolována s cenou ve smlouvě o dílo.

9. Podmínky apožadavky na zpracování nabídky vč. požadavkŮ na prokánání kvalifikace
dodavatel m:ůže podat ve ýběrovémřizenijen jednu nabídku
dodavatel, který podal nabídku ve ýběrovémřízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel v torrnéžvýběrovém íízení prokazuje kvalifikaci
nabídka bude předloženav jednom vyhotovení - originál v písemné podobě a v českém jaryce,

nabídkamusíbýtdoručenavřádně uzavřené obálce oznaěenénžzvemveřejné zakárky;
zadavatel doporučuje následující formu podání nabídky: nabídka bude podána vjednom,svazku,
píleryrě a v,jedné uzavřené obálce označené textem o,Polní cesta do §aduoo - NEOTVIRAT -
VÝnĚnOVn nÍZnNi" u na niž bude uvedena adresa, na nižje možné zaslat oznámetú, vpřípadě
doručení nabídky po lhůtě
nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
zadwatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou řadou,

zadavate| doporučuje, aby nabídka byla svánána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotliqými
listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušeni ptovžnáni nebylo možno žádný list volně lryjmout,

nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu
z Obchodního rejstříku popřípadě statutámím orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí bl,t
součástí dokumentace dodavatele
obsah nabídky - nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotliqých oddílů

(kapitol), k čemuž dodavatel vlužije přílohu č.1

krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu nabídky dodavatel vyrržije přílohu č.2

doklady, jimž dodavatel výběrového íízení prokazuje splnění kvalifikace dle odst. níže
návrh smlouvy o díIo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele dle vzoru
v příloze ě.5 ZD.
kompletní položkový rozpočet vyptněný ve všech položkách soupisu prací j po vzoru příIohy Č.6

zadavate| požaduje předložení položkového rozpočtu iednak v listinné podobě ? iednak takó
v elektronickém tvnu .esouois. .xc4. Excel YZ nebo obdobného vÝstunu z roznočtového
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požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

základní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění základni způsobilosti podpisem čestného prohlášení, které je uvedeno v příloze
č. 3 této ýny. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

profesní způsobilost
a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či ýpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní

zapsán, v prosté kopii.
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zakazky zejména doklad prokazujicí příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel jako doklad
prokazujicijeho oprávnění k podnikání předloží rnýpis z živnostenského reistříku. nebo živnostenskÝ list -
Provádění staveb. ieiich změn a odstraňovánío v prosté kopii.
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c) Dodavatel, jako doklad prokazující jeho odbomou způsobilost, předloží Osvědčení o autorizaci podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání atftorizovartých inženýru a techniků činných ve výstavbě, ve
znéní pozdějších předpisů - minimální úroveň: 1 osoba s autorizací v oboru dopravní nebo pozemní
stavby.

e u odborně kvalifikované
s autorizací uvede. zda iedná o zaměstnance dodavatele. nebo zda se i o osobu. která ie vůči
dodavateli v iiném vztahu. v případě. že dodavatel nrokazuie odbornou způsobilost - osvědčení
o autorizaci prostřednictvím iiné osobv. ie dodavatel v takovém přínadě povinen iako součást své

nabídkv zadavateli předložit konii smlouvy uzal,řené s touto osobou. z niž vyplývá závazek této osoby

k poskl,tnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskýnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato

osoba prokázala splnění kvalif,rkace). VitěznÝ dodal,atel bude povinen před podpisem smlouvy zadavateli
oboru nebo

pozemní stavby.

Technická kvalifikace
Dodavatel předloží seznam obdobnÝch stavebních nrací jako je p ředmět plnění této veřejné zakázl<y,

provedených dodavatelem za posledních 5 let dle formuláře v příloze č.4, Zaďavatel stanovuje minimální
požadavek - realizace alespoň 2 obdobných zakázek v min. rozsahu 1,5 mil. Kč vČetně DPH. Za
obdobné stavební práce jsou považovány výstavby, opravy a rekonstrukce silnic, komunikací a stavby
infrastruktury občanské vybavenosti.
Tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a bude obsahovat
jméno a příjmení a telefon na kontaktní osobu objednatele.

Zaďavatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace o dodavateli a dále si vyhrazuje právo prověřit
údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele z výběrového řizeni
v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky, na kterou podává svoji nabídku.
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerych nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakézky v souladu
s podmínkami uvedeným i v zadáv ací dokumentaci.
Nabídková cena bude zpracovánav členění podle věcného členění obsa:ženého v zadávaci dokumentaci.

celková nabídková cena zakánky uvedena v kč v na cenu celkem bez DPH. vYši DPH a cenu
celkem včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné
zakánky včetně nakladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zaŤízení staveniště, předpokládaná
rizlka spojená s umístěním stavby, plovozem apod.). Nabídková cena bude starrovena jako cena nejýše
přípustná.
Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru až do doby dokončení
předmětné zakazky, Nabídková cena musí býplatná až do doby dokončení předmětné zakázky.

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:
o krycím listem nabídky - po vzoru přílohy č.2,
o návrhem obchodních podmínek - po vzoru přílohy č.5,
o položkovým rozpočtem vyptněným ve všech položkách soupisu prací v Kč, viz. příloha č.7.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace veřejné zakézky dojde ke
zménám sazeb DPH (v tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle ýŠe sazeb DPH
platn,,ých v době vzniku zdanitelného plnění).
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11. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakátzky

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakazky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako
další závazné a jinde neuvedené podmínky na plnění veřejné zakázky.

Dokumentace stavby
Viz. odstavec 2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Výkaz výměr
Yýkaz výměr obsahuje položkov,ý soupis praci a dodávek dle prováděcí dokumentace stavby, viz příloha č.6.
Zadávaci dokumentace obsahuje v souladu se zákonem ýkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v
elektronické podobě.
Yýkaz r,"_ýměr je pío zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad
výkazu výměr stextovou,a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě
v pruběhu soutěžní lhůty způsobem definovaným v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel jaÍ<o součást zadávací dokumentace předkládá výkaz,,nýměr požadovartých prací a konstrukcí
v elektronické podobě. Dodavatel je oprávněn převést si tento výka, výměr do podoby vhodné pro jeho
zvyklosti, ale je povinen:

- dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé oddíly stavebních prací,
- dodržet obsahovou náplň výkazuvýměr.

12. Prohlídka místa plnění
Zadavatel nebude provádět organizovanou prohlídku místa plnění. Místo plnění je možné navštívit na
základé dohody s hlavní kontaktní osobou zadavatele.

13. Požadavky na varianty nabídek
Zadav atel variantní řešení nepřipouští.

1 4. P r áv a zadav atele a o statní p o dmín ky zadáv ací d oku mentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na zménu nebo úpravu podmínek stanovených v této výrxé, a to buď na
základé žádostí dodavatelů o vyjasnění podmínek ýrvy, nebo zvlastního podnětu. Zménu obsahu uýzw
zadavatel oznámí neprodleně, a to všem účastníkům, které vyzvalv rámci uzavřené Ýnv.
Zadavatel si vyhrazuje právo na eventuální snížení objemu prací nejpozději však do uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo na eventuálně zrušeni této výzvy k podání nabídky, nejpozději však do
vzavření smlouvy.
Zadavatel mŮŽe zrušit výběrové řizení, pokud ve lhůtě pro podání nabídek neobdrží žádnollnabídku, pokud
odPadly dŮvody pro pokračování ve rnýběrovémíizení v důsledku podstatné změňy okolností, která nastala
Po zahájení výběrového řízení a kterou zadavateljednající s řádnou péčí nemohl předvídat ani ji nezpůsobil,
Pokud Se v pruběhu výběrového řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů
ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby ve výběrovémíizenipokračoval, bez ohledu na
to, zdatyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.
Zadavatel nebude hradit dodavatelům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením. Zadavatel
si vyhrazuje právo nazadávací lhůtu v trvání 90 dní od podaní nabídky.
Předložené nabídky zaďav atel nevrací.
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