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1. Vymezení předmětu zadávané zakázky
Zadavatel poptává nabídku na zajištění a realizaci opravy místní komunikace v obci Lišnice
na pozemcích p. p. č. 51/1; 452/2; 451/1 v k. ú Lišnice. Oprava komunikace spočívá v položení
nového asfaltového povrchu komunikace v tloušťce min. 5 cm. Rozsah zakázky se skládá ze dvou
částí. Jedna o velikosti plochy 1 087 m2 a druhá část o velikosti plochy 1 207 m2.
Dohromady tedy celkem 2 294 m2.

2. Obchodní podmínky
Zadávací řízení je vyhlašováno mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „ZVZ“). Pro postup zadavatele a uchazeče v tomto zadávacím řízení se použije pouze
ustanovení § 6 ZVZ a dále ta ustanovení ZVZ, na které se případně odkazuje tato zadávací
dokumentace.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Lišnice a vybraným zhotovitelem.
Ve smlouvě budou dohodnuty veškeré obchodní podmínky. Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření
smlouvy s vybraným zhotovitelem je plně v kompetenci zadavatele. Zadavatel má právo zadávací
řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit i bez udání důvodu a právo neuzavřít smlouvu o dílo s žádným
z uchazečů. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nejsou námitky přípustné.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným zhotovitelem o upřesnění rozsahu zakázky a doplnění
smlouvy o dílo a v případě, že nedojde ke shodě na celém textu smlouvy, není zadavatel povinen
smlouvu uzavřít.
Zadavatel stanovuje následující obchodní podmínky, přičemž uchazeč ve své nabídce může dle
vlastního uvážení uvést takový návrh obchodních podmínek, který je pro zadavatele výhodnější.
Platební podmínky: Úhrada sjednané dodavatelské ceny, bude zadavatelem provedena jednorázově
po předány a převzetí díla s dobou splatnosti 30 dní.
Záruky za dílo: Zadavatel požaduje, aby uchazeč poskytl na provedené dílo záruku v délce nejméně
36 měsíců ode dne předání a převzetí hotového díla v rozsahu této veřejné zakázky.
Riziko vzniku škod na prováděném díle: Riziko vzniku škod na prováděném díle nese po celou
dobu jeho provádění zhotovitel stavby, a to až do okamžiku předání a převzetí hotového díla
objednatelem (zadavatelem), kdy riziko vzniku škod přechází na objednatele.
Termíny plnění: Zadavatel požaduje, aby práce dle smlouvy o dílo byly zahájeny nejpozději
do 15. 10. 2018 a aby dílo bylo zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31.
10. 2018.

3. Technické podmínky
Zhotovitel bude dodržovat veškeré povinnosti zhotovitele, stanovené smlouvou o dílo a platnými
právními předpisy.
Zhotovitel bude dodržovat technické podmínky odpovídající povaze zakázky a zvolené technologii.
Tyto povinnosti zhotovitele budou obsaženy ve smlouvě o dílo.

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč ve své nabídce prokáže kvalifikační předpoklady čestným prohlášením, ve kterém potvrdí,
že má k dispozici personální a technické vybavení a finanční zdroje v takovém rozsahu, který postačí
k řádnému a včasnému provedení díla v rozsahu předmětu této zakázky.
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Toto čestné prohlášení doloží uchazeč jako součást své nabídky ve formě vzoru ze zadávací
dokumentace a doplní jej kopií ŽL popřípadě výpisu z OR.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena uchazeče bude zpracována oceněním položkového rozpočtu, který vypracuje uchazeč
na základě prohlídky na místě a dále na základě obdrženého geometrického zaměření rozsahu
zakázky. Uchazeč dále do ceny zahrne i případné práce, dodávky, služby a ostatní náklady, nezbytné
k provedení zakázky, včetně těch, které případně nejsou uvedeny ve výkazech výměr. Nabídková cena
bude uvedena jako cena konečná a nejvýše přípustná.
Uchazeč vyplní krycí list nabídky podle vzoru v příloze. Nabídková cena bude uvedena v Kč, jako cena
včetně DPH.

6. Podmínky a požadavky na způsob zpracování nabídky
Nabídka uchazeče bude zpracována podle vzoru v příloze této dokumentace. Prohlídka staveniště
se uskuteční dne 20. 8. 2014 v 10,00 hodin a je NUTNÁ k upřesnění rozsahu a technologie
realizace zakázky.
Sraz zájemců o účast na prohlídce před budovou OÚ Lišnice, Lišnice 42, 434 01 Lišnice.

7. Údaje o hodnotících kritériích
Nabídky předložené v zadávacím řízení budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny. Jako
nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

8. Přílohy
Přílohou této dokumentace a její nedílnou součástí jsou
- vzor čestného prohlášení k prokázání finančních, technických a kvalifikačních předpokladů,
- krycí list nabídky

Tuto zadávací dokumentaci schválilo zastupitelstvo obce Lišnice na svém zasedání dne 25. 6. 2018
usnesením č. 12/6/2018.
V Lišnici 6. 8. 2018
Za Obec Lišnice: Bc. Petr Pillár, starosta obce

Petr
Pillár

Digitálně podepsal Petr
Pillár
DN: c=CZ, o=OBEC LIŠNICE
[IČ 00266019], ou=Czech
POINT, ou=1, cn=Petr
Pillár,
serialNumber=P102885,
title=starosta
Datum: 2018.08.07
07:16:15 +02'00'
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