
OBEC KRYŠTOFOVY HAMRY
Kryštofovy Hamry 64,431 91, Vejprty

Telefon: 474386 318, lČ: 00075566, Číslo účtu: 7422-441,/0100

zadávací dokumentace

obec Kryštofovy Hamry

Kryštofovy Hamry 64,431 91 Vejprty

Bc, Františkem Henzlem, starostoU obce

00075566

k výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona

č, t34l2lt6 Sb., zákona o veřejných zakázkách

obec kryštofovy Hamry vyzývá tímto uchazeče k předložení nabídky na stavební práce:

ldentifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:

Název:

síd Io:

ZastoU pena:

|č:

1 vvmezení předmětu zadávané zakázkv:

předmětem zakázky je provedení úprav sběrného dvora v kryštofových Hamrech na parcelních

číslech p.č.st. 5, p.p.č, 337, 32/1,2g1,/L 35/3 katastrá|ního území Kryštofovy Hamry nacházející se na

okraji obce, Pozemkyjsou ve v|astnictví obce, Jedná se o vesměs rovinaté pozemky,

stavba je navrhována jako objekt sloužící pro sběr odpadu z obce kryštofovy Hamry, v realizaci se

předpokládá oplocení areálu, zpevnění příjezdové cesty šířky 3,0 m, zpevnění p|ochy dvora a zřízení

stání pro 2 velkoobjemové kontejnery. oplocení je navrženo jako strojové poplastované pletivo s

ocelovými sloUpky do patek z betonu. Příjezdová cesta je šířky 3,0m s podložím z hutněného štěrku a

asfaltovým obrusem, zpevněná plocha dvora je z polovegetečních tvárnic stabilizovaných štěrkovým

vsypem. Stání pro kontejnery je navržená deska z betonu s výztuží svařovanou sití.

Na pozemku se nenacházejí žádná ochranná ani bezpečnostní pásma, také se nenachází v
poddolovaném ani záplavovém Území. Navrhovaná stavba nebude mít žádný vliv na okolní prostředí,

charakter stavby dop|ňuje již stávající využití pozemku. příprava stavby nevyžaduje asanace ani

kácení dřevin, V rámci stavby se provede stabilizace stávající opěrné zdi odbouráním nestabilních

Částí a doPlněním základovými prvky. Objekt nebude napojen na technickou infrastrukturu (voda, nn,

kana lizace).
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2 Obchodní podmínkv:

Stavební práce budou realizovány na základě písemné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy o dí|o (viz příloha č. 3).

Platba nebo platby budou probíhat na základě dodavatelem VystavenýCh a odběratelem

odsouhlasených faktur, po realizaci celého, nebo části díla.

uchazeč bere na vědomí, že předmět zakázkv bude spolufinancován z proeramu pro podporu

odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraii na období 2O17 až 2025. Termín dokončení ie

maximálnía nebude možné ieis ohledem na čerpánídotace měnit,

3 Technické podmínkv:

Stavba bude prováděna dle schválených technologických postupů a vsouladu správními a

technickými normami platnými V ČR, Veškeré poUžité materiály musí být schváleny pro použití

v České repubIice, ES - proh|ášenío shodě (Prokázání při předánídíla),

4 požadavek na způsob zpracování nabídkové cenv:

Nabídková cena bude zpracována dle výkazu výměr (slepého rozpočtu), který je součástí

zadávací dokumentace. Celková cena díla bude zahrnovat veškeré náklady spojené s prováděním

prací, nákIady na vybudování zařízení staveniště, na dopravu, energie, přechodné dopravni znaČenÍ,

uvedeníokoIních pozemků do původního stavu,

Nabídková cena bude uvedena v {!.

V nabídce bude uvedena cena bez DPH, samostatně DPH a celková cena s DPH.

Lze akceptovat pouze jednu nabídnutou cenu. Variantní řešeníse proto nepřipouští.

5 Profesní kvalifikační předpokladv:

Součástí nabídky musí být kopie výpisu zobchodního rejstříku, ŽiVnostenského listu Či jine

obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, Doklad musí prokazovat oprávnění k podnikání

v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, Plně postačí běžná kopie tohoto dokumentu.
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6 Základ ní kvaIifikační předpokIadv:

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata

souvisí s předmětem pod njká n í

- vůči majetku dodavatele neprobíhá inso|venční řízení, v němž by|o vydáno rozhodnutí o
úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že ma.jetek nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela

nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podIe zv|áštních právních předpisů

- dodavatel neniv likvidaci

SpIněnítěchto předpokladů prokazuje uchazeč originálem čestného prohlášení,

7 podmínkv a požadavkv na zpracování nabídkv:

Nabídka bude doručena v zalepené obálce, která bude viditelně označena nápisem ,,sběrný
dvŮr KryŠtofovy Hamry - neotvÍrat", Na obá|ce budou uvedeny identjfikačníúdaje uchazeče (adresa,

razítko apod,)

Nabídka bude zpracována d|e poskytnutého výkazu výměr. Bude uvedena jedna nabídková
cena za kompletní dílo. uchazeč ve své nabídce uvede dobu potřebnou pro provedení stavebních
prací, přičemž zadavatel předpokládá provedenístavebních prací v době od podpisu smlouvy do 31.

12, 2019.

Nepřipouští se variantní řešení nabídky. uchazeč může nabídnout jen jedno řešení stavby
s jed no u cenou.

Nabídka musí obsahovat kvaljfikační předpoklady uvedené ve výzvě a musí být podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Nabídky budou posoUzeny z hIediska úplnosti kvalifikačních předpokladů. Při nesplnění
jednoho nebo vice kriterií bude nabídka z výběrového řízenívy|oučena,

8 způsob hod nocení nabídek:

Jediným kriteriem hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny vč, DpH. Bude vybrán uchazeč
s nejnižší na bíd kovo u cenou.



oBEc KRYSTOFOVY HAMRY
Kryštofovy Hamrv 64,431 91, Ve,jprty

Telefon: 474 386 318, lČ: 00075566, Číslo účtu: 1477-441,1o1,oo

9 Lhůta a místo pro podání nabídek:

Na bíd ky lze do ručit oso bně nebo pošto u nejpozději do 2. 12. 2019 do 12:00 hodin.

Místem pro podóní nabídek je adresa:

Obecní úřad Kryštofovy Hamry

Kryštofovy Hamry 64

431 91 Vejprty

Kontaktní osoba: Bc. František Henzl - starosta tel. +420 128 3o7 610

10 Práva zadavatele

ZadavateIsi vyhrazuje práVo odmítnoUt Všechny předložené nabídky.

ZadavateI si vyhrazuje právo zrušit soutěž kdykoli v jejím průběhu.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném zněnísmlouvy o dí|o.

11 Přílohv

Pří|oha č, 1- Krycí |ist nabídky

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Pří|oha č. 3 - NáVrh SoD

Ve Kryštofových Hamrech 19. 1-L. 2019

starosta
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