VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

„Rampa před
Hostincem na Klokočné“
V Klokočné dne 3. 5. 2022

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce, ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadávané v souladu se zásadami dle § 6 ZZVZ.

a) Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Oprávněný zástupce zadavatele:
Telefon:
Email:

Obec Klokočná
Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
00472034
není plátcem DPH
Ing. Miloslav Rovný, starosta
+420 737 255 300
starosta@klokocna.eu

b) Název zakázky
„Rampa před Hostincem na Klokočné“

c) Druh veřejné zakázky
Jedná se o výběrové řízení na zhotovení stavby v rozsahu předmětu této výzvy k podání
nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, ve smyslu § 27
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“),
zadávané v souladu se zásadami dle § 6 ZZVZ. Nejedná se o zadávací řízení dle ZVZ.
Pokud se v textu zadání zakázky vyskytne odkaz na ZVZ nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a Zadavatel se bude citovanými ustanoveními ZVZ nebo
pojmy řídit přiměřeně.

d) Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději do:
Adresa pro podání nabídky:

18. 5. 2022
hodina:
18:30
OÚ Klokočná – Klokočná 61, 251 64 Mnichovice

e) Předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby – Rampy před Hostincem na Klokočné
dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované Ing. Zdeňkem Raušem
v dubnu 2022.
Projektová dokumentace řeší přístup – rampu pro pěší, která nahradí stávající betonové
schodiště o deseti schodišťových stupních, vedené kolmo od vozovky, překonávající svah
výšky cca 1,6 m mezi vozovkou a rovinným manipulačním prostorem před hostincem.
Navržená rampa o šíři 1,6 m stoupá ve sklonu 11 % od nové podesty navazující na stávající
vozovku. Rampa se ve své trase prořezává původním trénem. Terén nad rampou je
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svahován ve sklonu 1:2. Podél rampy je osazeno ocelové zábradlí se dvěma madly, výšky
90 cm.
Konstrukční vrstvy rampy a podesty tvoří, mozaiková dlažba v kroužkové skladbě (kamenné dlažební kostky K6). Dlažba bude upnuta do štípaných kamenných obrubníků
80/250/500 mm, osazených do betonového lože s betonovou boční opěrou. Obrubník bude
na snížené straně rampy zapuštěný na úroveň nivelety rampy, na opačné straně s převýšením 10 cm.

f)

Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je Uchazeč (Dodavatel), který prokáže splnění
profesní způsobilost v rozsahu § 77 odst.1 ZVZ, předložením kopie výpisu z OR, nebo jiné
obdobné evidence.

g) Obchodní a platební podmínky
Návrh smlouvy - závazný vzor smlouvy na plnění zakázky tvoří Přílohu č. 2 této Výzvy.
Veškeré obchodní a jiné smluvní podmínky pro plnění předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v tomto závazném návrhu smlouvy.
Obchodní a platební podmínky vymezené v návrhu Smlouvy o Dílo vymezují rámec budoucího právního vztahu mezi Uchazečem a Zadavatelem. Nabídka Uchazeče musí tyto
podmínky respektovat a nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by byla v rozporu s těmito obchodními a platebními podmínkami.
Výjimkou by byla ustanovení, která zlepšují podmínky Zadavatele, nebo lépe specifikují
podmínky dodání předmětu Smlouvy o Dílo.

h) Nabídková cena
Nabídková cena – ve vyplněném Slepém rozpočtu - Příloha č. 3 této Výzvy budou uvedeny
jednotkové ceny u jednotlivých položek a celková nabídková cena zakázky (tj. součin jednotlivých jednotkových cen a předpokládaného množství). Všechny ceny budou uváděny
bez i s DPH.
Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být
zahrnuty veškeré náklady účastníka, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
Všechny ceny budou uvedeny v české měně, tj. v Kč, v celých číslech.
Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny. Plnění veřejné zakázky může
případně zahrnovat i úkony a činnosti, které nejsou výslovně uvedeny ve Slepém rozpočtu,
ale jsou nezbytné ke kompletní dodávce. Uchazeč je povinen takové náklady i spolu s dalšími očekávanými navýšeními (zisk Uchazeče, poplatky, předpokládaná rizika spojená
s dodávkou, kurzové vlivy, obecný vývoj cen apod.) zahrnout do ceny nabídky.
Je na výhradní odpovědnosti Uchazeče zkontrolovat položky a výměry uvedené ve Slepém
rozpočtu s výkresovou a textovou částí předané zadávací dokumentace. Případně uvést
opravené, či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

3/5

i)

Pravidla pro hodnocení nabídek - kritéria hodnocení
Veřejná zakázka bude zadána na základě základních hodnotících kritérií;
1. Nejnižší nabídková cena Uchazeče v Kč bez DPH
2. Nejkratší doba plnění – termín dokončení stavby – datum (stavbu lze zahájit okamžitě)

j)

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií - vah
Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií a vah:
1. Nabídková cena Uchazeče
70%
2. Doba plnění
30%

k) Podmínky a požadavky na zpracování a předložení nabídky
Nabídka musí obsahovat následující části a dokumenty:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Titulní list nabídky
Krycí list nabídky (vyplněný formulář – Příloha č. 1 - identifikační údaje Uchazeče
s nabídkovou cenu veřejné zakázky, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby
Uchazeče)
Kvalifikační předpoklady - Kopie živnostenského listu, či výpis z OR
Smlouva o dílo (návrh Smlouvy o dílo s doplněnými údaji o Uchazeči (Dodavateli) a
s případnými úpravami zlepšující podmínky Zadavatele (Objednatele)) – Příloha č. 2
Nabídková cena – rozpočet (vyplněný Slepý rozpočet – Příloha č. 3)
Prohlášení Uchazeče o souhlasu s podmínkami výběrového řízení

Nabídky musí být předloženy buď v listinné podobě poštou, nebo osobně v úředních hodinách Obecního úřadu Klokočná – Klokočná 61 (Po + St 18:00 – 19:00), nebo v elektronické podobě mailem na adresu starosta@klokocna.eu, ale nejpozději do 18. 5. 2021 do
18:30.

l)

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění veřejné zakázky:
možno okamžitě po podpisu SOD
Termín předání (dokončení) veřejné zakázky: je předmětem nabídky Uchazeče
Místo plnění veřejné zakázky:

prostor před Hostincem na Klokočné
(pozemek parc. č. 15/2, 15/5 a 15/6).

m) Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek, resp. variantní řešení předmětu veřejné zakázky.

n) Datum, čas a místo konání posuzování nabídek
Datum:
Místo:

18. 5. 2022
hodina:
19:00
OÚ Klokočná – Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
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o) Doba platnosti nabídek
Nabídky Uchazečů musí zůstat v platnosti po dobu minimálně 3 měsíců po uzávěrce nabídek.

p) Závěrečné pokyny, doporučení a upozornění zadavatele
1.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky s adekvátním prodloužením lhůt pro podání nabídek.

2.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit bez udání důvodů toto výběrové řízení, a to kdykoliv, až do uzavření smlouvy s vybraným Uchazečem.

3.

Uchazeč je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení.

4.

Po ukončení výběrového řízení budou všichni Uchazeči e-mailem informováni o výsledku výběrového řízení.

5.

Výzva k předložení nabídek není návrhem Smlouvy o dílo a slouží výhradně jako podkladový materiál pro vypracování a předložení nabídek Uchazečů.

q) Závěrečná ustanovení
Odesláním a uveřejněním této Výzvy Zadavatel zahajuje výběrové řízení.

r)

Přílohy - ke stažení na oficiálních webových stránkách obce Klokočná
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo – vzor
Příloha č. 3 - Slepý rozpočet
Příloha č. 4 - Zadávací projektová dokumentace
• Technická zpráva
• Výkaz výměr
• Výkresová část
C1.
Situační výkres širších vztahů
C2.
Situace komunikace
C4.
Katastrální situační výkres
D1.1 Vzorové řezy
D2.1 Zábradlí
D2.2 Příčné řezy

V Klokočné dne 3. 5. 2020
Digitálně podepsal

Ing. Miloslav Ing. Miloslav Rovný
Datum: 2022.05.03
Rovný
08:42:44 +02'00'
Ing. Miloslav Rovný
Starosta obce
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