
OBEC KRYŠTOFOVY HAMRY
Kryštofovy Hamry 64, 431 91, Vejprty

Telefon| 474 386 318, lČ| ooo75566, Čí5lo ú čtu| 7 422-441,/ol,ao

zadávací dokumentace

k výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona

č, l34|20t6 Sb., zákona o veřejných zakázkách

obec Kryštofovy Hamry VyzýVá tímto uchazeče k předložení nabídky na stavební práce:

,,oPRAVA MosTKU NA MK K tíHNl"

ldéntifikační údaje zadavátele:

zadavatel:

NázeV:

sídIo:

zastoupena:

lč:

obec Kryštofovy Hamry

Kryštofovy Hamry 64,43191 Vejprty

Bc. Františkem Hen2lem, starostou obce

00075566

l vvmezení předmětu žadávané zakázkv|

Předmětem realizace je provedení opravy mostku na místní komunikaci, která je V passportu

komunikací Vedená jako ,,K Líhni.' na p.p. č. 28/1,238/3, 333, 334, k.ú, Kryštoíovy Hamry, Proběhne

odstranění zásypu zeminy z tělesa mostu, bouráni stáVajících opěrných zdí a čel mostu, sanace

cementovou injektáží, Vyzdívka nových opěrných zdí a čel mostu, zpětný zásyp a provedení

konstrukčních vrstev komunikace nad mostem a osazení ocelového 2ábradlí.

2 obchodní podmínkv|

stavebni práce budou realizovány na základě písemné smlouvy o dílo s Vybraným uchazečém.

50učásti nabídky bude podepsaný náVrh smloUVy o dílo (viz příloha č. 3).

Platba nebo platby budou probíhat na žákladě dodavatelem vystavených a odběratelern

od§ouhlasených faktur, po realizaci celého, nebo části díla,
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Ucházeč bere na Vědomí, že přeclrnét zakázkv bude spolufinancován z Proqramu obnovv a rozvoie
u"nkoua Mini.t",,tu" p,o rí,tní ,oruoi nu 

'.ok 
2019 (Ru"i.truční |irt uk." rroku 2020),T"rrín

anl

3 Te.hnické Dodminkv!

stavba bude prováděna dle schválených technologických postupů a
technickými normami platnými V ČR. Veškeré použité materiály musí být

V České republlce , Es - prohlášení o shodě (Prokázání při předání díla).

V souladU s práVními á

schváleny pro pouŽití

4 požadavek na způsob žpracování nabídkové cenv|

Nabídková cena bude zpracována dle Výkazu Výměr (slepého rozpočtu), kten/.ie součástí
zadávací dokumentace. celková cena díla bude zahrnovat Veškeré náklady spojené s prováděním
prací, náklady na l"ybudovánízařízení stavenjště, na dopravu, ener8ie, přechodné dopravní značení,
uvedeníokolních pozemků do původního stavu,

Nabídková cena bude uvedena V !č,
V nabidce bude uvedena cena bez DPH, samostatně DPH a celková cena s DPH,

Lze akcéptovat pouzejednu nabídnutou cenu, Variantni řešeníse proto nepřipouští,

5 profesní kvalifikační předpokladv:

součástí nabídky musí být kopie výpi5u zobchodního rejstříku, živnostenského ]istu čj jiné
obdobné eVidence, pokud je Vní uchazeč 26p5án, Doklad rnu5í prokazovat opráVnění kpodnikáni
v ro,sahu odpovídajícím předmětu žakázky, plně postačíběžná kopie tohoto dokumentu,
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5 zákládní kvalifikační oředpokladv:

dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoŽ skutková podstata

souvisí s předmětem podnikání

VŮči ma]'etku dodáVatele neprobíhá insolvenční řízení, Vněmž bylo vydáno rozhodnutí o
Úpadku, nebo insolvenČní náVrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostaČuje kúhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkur2 zrušen proto, že ma].etek byl zcela
nepostačujícÍ, nebo byla zavedena nucená spráVa podle zvláštních práVních předpisŮ

dodavatel není v Iikvidaci

splněnítěchto předpok adů prokazuje ucha2eč originálem čestného prohlášení,

Nabídka bude doručena V Zalepené obálce, která bude Viditelně 02načena nápisem ,,oprava
mostku na MK K !íhni - neotvírat.., Na obá|ce budou uvedeny identifikační údáje uchazeče (adresa,
ra2ítko apod,)

Nabidka bude zpracována dle poskytnutého výkazu výměr- Bude uvedena jedna nabídková
cena za kompletní dílo, UchazeČ Ve sVé nabidce uvede dobu potřebnou pro provedeni stavebních
prací, přičemž zadavatel předpokládá provedení staVebních praciV dob ě od o8l2o2o do max.22.7L,
2020. Doba plnění bude uvedena počtem kalendářnich dnů.

Nepřipoušti se Variantní řešeni nabídky, Uchazeč může nabídnout jen jedno řešení stavby
sjednou cenou.

Nabídka musí obsahovat kvalifikační předpoklady uvedené Ve Výzvě a musi být podep5ána
osobou opráVněnou jednat jménem či ža uchazeče.

Nabidky budou posoLrzeny zhlediska úplnosti kvalifikačnich předpokladů, Při nesplnění
jednoho nebo více kriterii bude nabídka Z Výběrového řizenívyloučena.

8 způsob hodnocení nabídek;

Jedjným kriteriem hodnocení nabidek je výše nabídkové ceny Vč, DPH, Bude lYbrán uchazeč
s nejnjŽší nabídkovou cenou. Vpřípadě rovnosti nabídko\,í\ich cen bude jako vítěZná stanovena
nabidka uchazeče, kter\i podal svou nabídku dříVe,

na zpracování nabídkv:
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9 Lhúta a místo pro podání nabídek:
Nabídky lze doručit osobně nebo poštou nejpozdějido 10.8.2o2o do u:oo hodin,
Mistem pro podóní nobídek je Odresc:

obecní úřad Kryštofovy Hamry

Xryštofovy Hamry 64

43191 Ve.iprty

Kontaktníosoba: Bc, František Henzl -starosta tet, +42o 7283o7 61,0

10 Práve zadavatele

Zadavatel siVyhrazuje práVo odmítnout Všéchny předložené nábídky,
zadavatel si Vyhra2uje práVo zrušit 50utěž kdykoli V jejím průběhu.
zadavatel 5i Vyhražuje práVo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.

11Přílohv

Příloha č, 1- Krycí list nabídky

Příloha č, 2 -Výkaz Výměr

Příloha č.3- NáVrh soD

Ve Kryštofových Hamrech 2.7.2o2o
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