Obec Královice, Královice 19, 274 01 Slaný
IČ:00640433
Královice 08.04.2013

VÝZVA
k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
(mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k podání nabídky

pro zakázku malého rozsahu

a
Zadávací

dokumentace

a soutěžní

podmínky

Obec Královice se sídlem Královice 19, Slaný, IČ:00640433, Vás tímto
vyzývá k podání nabídky mimo režim zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve smyslu
seznamu dokumentace k zadávacímu řízení dle pravidel PRV k realizaci zakázky:

"Koňská stezka Královice - Neprobylice"
1. Předmět veřejné zakázky:
- Předmětem projektu je vybudování koňské stezky z obce Královice do obce Neprobylice včetně výroby a
montáže dvou dřevěných odpočívadel.
- Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace zpracovaná Ing. arch. P.Paškem a Ing.
arch. J. Zelenkou - Kladno, Č. zakázky 11/11, Koňská stezka, v délce 1005 m a obsahuje dvě dřevěná
odpočívadla.
- Místo realizace zakázky - obec Královice, Č. parc. KN 840, PK 330 díl 1 a PK 340 v k.ú. Královice u Zlonic.
- Předpoklad realizace zakázky - červenec - září 2013.
Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci (bod 4 výzvy)
2. Předpokládaná
hodnota zakázky:
Nabídková cena bude stanovena v Kč jako cena nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH a musí
obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením veřejné zakázky. Uchazeč se seznámil ve všemi
detaily, které mohou mít vliv na stanovení konečné ceny.
Předpokládaná cena zakázky 660 000,00 Kč bez DPH je cenou maximální a nejvýše přípustnou.
Veřejná zakázka na stavební práce a výrobu a montáž odpočívadel je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie Programu rozvoje venkova.
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3. Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele
Adresa zadavatele:
IČ zadavatele
Zastoupení:
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon
e-mail

.

'

Obec Královice
Královice 19, 27401 Slaný
00640433
Ing. Luděk Šofr, starosta obce
Ing. Luděk Šofr
312522552,777
723 641,602460332
oukralovice@volny.cz
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4. Zadávací dokumentace

-

Technické podmínky zakázky:
hutnění pláně 3000 m2
pokládka podkladní vrstvy materiálem ŠD 250 mm DESTRO 63/125, 3000 m2
pokládka vrchní vrstvy materiálem ŠD 50 mm drcený kačírek 0/3, 3000 m2
výroba a montáž dřevěného odpočívadla, 2 ks

Zadavatel doporučuje před podáním nabídky účastníkům VŘ prohlídku na místě samém (Obec Královice č.
parc. KN 840, PK 330 díl 1 a PK 340 v k.ú. Královice u Zlonic.
Každý účastník VŘ obdrží dokumentaci - projektovou dokumentaci, katastrální mapu
Další informace o technických podmínkách zakázky možno získat na tel. 602460332.
Obchodní podmínky:
Platba za provedenou a ukončenou zakázku bude provedena až po splnění všech podmínek zadavatele
výběrového řízení stanovených ve smlouvě mezi zadavatelem a dodavatelem a po předání díla bez vad
zadavateli.
Předpokládaný termín realizace předmětu zakázky je v měsíci červenec-září 2013 (konkrétní termín bude
v případě vybraného dodavatele stanoven ve smlouvě)
Dodavatel je povinen k nabídce přiložit podepsaný návrh Smlouvy o dílo (vzor v příloze)
Požadavek na způsob zpracováni nabídkové ceny:
Cena za předmět plnění zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH v Kč.
Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.
Veškeré stavební práce budou oceněny podle Katalogu stavebních prací RTS, a.s.
Nabídkou cenu lze překročit pouze v následujících případech:
- v případě, že zadavatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality než je
definováno v zadávací dokumentaci
- v případě změny daňových předpisů v průběhu realizace
- případně vícepráce, předem odsouhlasené zadavatelem
Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:
Platební podmínky: zadavatel nebude poskytovat "před" zahájením prací zálohy.
Uchazeč zahrne do své nabídky veškeré náklady nutné k realizaci díla.
Cena za dodávku bude doložena položkovým rozpočtem podle Katalogu stavebních prací RTS, a.s.
Nabídnutá cena musí být ve smlouvě definována jako celková a musí obsahovat veškerá náklady nutné
k realizaci díla.
Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné podobě, pevně spojena a bude předložena ve dvou
vyhotoveních.
Nabídka zpracovaná dodavatelem:
- musí splňovat požadavky výzvy
- musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, musí být podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče (s uvedením funkce podepisující osoby)
- dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného
dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však
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může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
- dodavatel, který podat nabídku v zadávacím řízení, nesmí být personálně ani majetkově propojen
ani nesmí být osobou blízkou se zadavatelem nebo s jiným dodavatelem v tomtéž zadávacím řízení
- musí obsahovat podepsaný návrh Smlouvy o dílo

5. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta ve které lze podávat nabídky, počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídky a končí dne 24.04.2013 ve 14,00 hodin. Nabídky možno předávat poštou nebo osobně
v úředních hodinách (Po, St 8-17, Pá 8-10) na adresu: Obec Královice, Královice 19, 274 01 Slaný,
v uzavřené obálce, opatřené na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označené:
Veřejná zakázka malého rozsahu" KOŇSKÁ STEZKA KRÁLOVICE-NEPROBYLlCE"
- NEOTVíRAT

6. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Profesní kvalifikační předpoklady:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
doklad o oprávnění k podnikání - např. výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní
zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zadávané zakázky (výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikát vydaného správcem
systému registru certifikovaných dodavatelů, výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát
zahraničního dodavatele, licence apod.)
Doklady požadujeme v kopii, ne starší 3 měsíce.
Základní kvalifikační předpokladv
Prokázání splnění základních kvalifikačních

předpokladů dodavatele, tj. že:

dodavatel nebyl 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
insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
dodavatel není v likvidaci.
Splnění těchto základních kvalifikačních

předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou čestného prohlášenl.

7. Otevírání obálek a kritéria hodnocení nabídek:
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v budově Obecního úřadu Královice, Královice 19, 27401 Slaný dne
24.04.2013 od 17,00 hodin.
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Hodnocení nabídek proběhne dne 24.04.2013 od 17,00 hodin v budově Obecního úřadu Královice, Královice
19,27401 Slaný.

8. Jiné podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky, změnit vyhlášené podmínky zadání
zakázky, neuzavřít smlouvu se žádným dodavatelem, případně zakázku zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat si údaje prokazující kvalifikaci dodavatelů dle bodu 6.
podmínek výzvy.
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Posuzovány a hodnoceny budou pouze nabídky dodavatelů, které reagují na všechny body výzvy k
podání nabídky.
V případě, že dodavatel podá nabídku na základě této výzvy, má se za to, že souhlasí s podmínkami
zadavatele uvedenými v této výzvě a zadávací dokumentaci.
Ukončení zadávacího řízení:
Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému dodavateli a všem uchazečům, kteří
nebyli vyloučeni z účasti o zadávacím řízení.
Uzavření smlouvy:
Zadavatel uzavře smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení týkající se předmětu veřejné
zakázky.
Zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení (nebo jeho část) kdykoliv bez uvedení důvodu (nejpozději
do uzavření smlouvy o dílo).
Příloha CD o obsahu:
- projektová dokumentace
- návrh smlouvy o dílo
- katastrální mapka

k předmětu zakázky

Podpis zadavatele:
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