VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ
ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

1. Název veřejné zakázky:
Huslenky - chodník pro pěší, přechod pro chodce včetně osvětlení přechodu, kanalizační
přípojka srážkových vod u č.p.430.
2. Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:
Obec Huslenky
Sídlo zadavatele:
Huslenky 494, PSČ 756 02
Zastoupený :
Oldřichem Suralou, starostou obce
IČ
00303828
DIČ:
CZ 00303828
Tel.
+420 571 165 111
Fax
+420 571 162 062
e-mail:
ou@huslenky.cz
Osoba pověřená jednat ve věcech technických: Jitka Hajdová, stavební technik
3. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Vzhledem k tomu, že zadavatel nepředpokládá překročení limitu stanovených pro veřejnou
zakázku malého rozsahu není povinen zadat a nezadává tuto zakázku podle zákona 137/2006
Sb., je pouze povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výše uvedené stavby:
Chodník pro pěší
Je navržen podél silnice II/487 k lepšímu zpřístupnění k autobusové zastávce. Příčný spád
chodníku je 2% ve směru k silnici II/487.
Délka navrhované části chodníku je 26,70m. Šířka navrhované části chodníku je 2,0 m.Plocha
chodníku je 52,5m2.
Chodník v místě pro přecházení
Je navržen podél silnice II/487 s napojen na stávající chodník. Chodník je provedenz důvodu
zřízení místa pro přecházení, který řeší přístup k autobusové zastávce. Délka ašířka chodníku
je 3 m. Plocha chodníku je 9 m2. V místě chodníku jsou osazeny dva štěrbinové žlaby TZD-Q
220/250/1000 z důvodu průběhu vody v příkopu.
Přechod pro chodce včetně osvětlení přechodu
Přechod pro chodce je navržen v místě benzinové pumpy přes silnici II/487.Šiřka přechodu
bude 3,0 m a délka mezi obrubami 7,82 m. Obruba u přechodu bude snížena na +20 mm nad
niveletou vozovky. Nástupní prostor chodníku bude vyznačen varovným pásem o šířce 400
mm a signálním pásem o šířce 800 mm. Přechod bude označen SDZ č.IP6 na obou stranách a
č. V7 provedeného z dvousložkového plastu. Osvětlení přechodu bude řešeno podle projektu.
Kanalizační přípojka srážkových vod
Kanalizační přípojka je navržena z důvodu odvedení srážkových vod z chodníku a silnice
II/487 do nově vybudované vpusti, která bude ústit do stávající dešťové šachty. Délka
kanalizační přípojky je 11 m.

1

Úprava oplocení
V místě stávajícího oplocení bude provedena podezdívka šířky 400 mm a výšky včetně
základu 1100 mm. Vrchní výplň budou tvořit dřevěné latě opatřené povrchovým nátěrem.
Délka oplocení bude 24,5m.
Přístupové schodiště chodníku
Schodiště bude provedené jako betonové monolitické. Délka schodiště bude 5,6 a šířky 1,6
m.Schodiště bude tvořit 6 schodů (výška podstupnice 170 mm a šířka stupnice 300) a podesta
délky 2,72 m.
Kód CPV převažujících prací : CPV45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné plochy
CPV 45233144-0 Výstavba přechodů
Jednotlivé konstrukce, stavební práce a profese jsou předmětem projektové dokumentace
„Huslenky - chodník pro pěší, přechod pro chodce včetně osvětlení přechodu, kanalizační
přípojka srážkových vod u č.p .430 “, zpracované v srpnu 2012.
Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Milan Koňař, Slovenská 2034, 755 01 Vsetín,
ČKAIT 1301681, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
Uchazeči si mohou projektovou dokumentaci vyžádat u zadavatele písemně. Lhůta pro
vyžádání projektové dokumentace končí dnem 29. 1. 2013 v 10:00 hod.
Návštěvu pro vyzvednutí zadávací dokumentace je nutno dohodnout předem.
Projektová dokumentace na CD bude poskytnuta uchazečům za vynaložené náklady na
pořízení zadávací dokumentace ve výši 500,00 Kč.
Při osobním vyzvednutí projektové dokumentace uhradí uchazeč příslušnou částku
v pokladně Obecního úřadu, při písemném vyžádání bude projektová dokumentace zaslána
uchazeči na dobírku. Projektovou dokumentaci předá či odešle zadavatel dodavateli
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.
Osobou zastupující zadavatele v této věci je paní Jitka Hajdová, stavební technik Obecního
úřadu, tel. 571 165 105, e-mail: technik@huslenky.cz.
Projektová dokumentace a soupis prací bude uchazeči poskytován v elektronické formě na
CD.
4. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky, bez DPH, činí 712 tis Kč.
5. Doba a místo plnění zakázky
Zadavatel předpokládá zahájení prací od 04 / 2013.
Dodavatelé budou svou nabídkou vázáni do 15. 04. 2013. Zadavatel předpokládá uzavření
SOD v průběhu března 2013.
Zadavatel stanovil jako max. termín dokončení díla: 31. 06. 2013
Místem plnění zakázky je obec Huslenky
okres Vsetín, kraj Zlínský.
k.ú.Huslenky 542784
6630/2, 15637/18, 15637/2, 15637/9
Parcelní čísla dotčená stavbou:
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6. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4. 2. 2013 do 15:00 hod.
Místo pro podání nabídek:
Poštou - adresa zadavatele : Obecní úřad Huslenky, Huslenky 494, PSČ 756 02
Osobně nebo kurýrem: podatelna zadavatele, totožná adresa, v pracovní dny v pondělí čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., pátek od 8:00 do 12:00 hod.
Zadavatel požaduje nabídky v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, opatřené přelepkami
s podpisem a razítkem uchazeče a na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
Obálka s nabídkou musí být zřetelně označena názvem veřejné zakázky a opatřena výrazným
nápisem: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Huslenky - chodník pro pěší, přechod pro chodce
včetně osvětlení přechodu, kanalizační přípojka srážkových vod u č.p.430.“
– NEOTEVÍRAT !
7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
7.1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v rozsahu § 53, odst. (1),
písm. a) až k).
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatků, podplácení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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 nedostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
7.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů odpovídajících
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci
7.3. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží přehled
referenčních zakázek na stavební činnost obdobnou s předmětem této zakázky. To znamená
stavební práce na objektech dopravních staveb (výstavba komunikací pro pěší apod.)
realizované dodavatelem v posledních pěti letech (v letech 2008 – 2012). V tomto přehledu
musí alespoň tři zakázky dosahovat rozsahu min. 300 tis Kč. Kč (bez DPH) za každou
jednotlivě.
Splnění kvalifikačních předpokladů dle kap. 7 se prokazuje předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění profesních kvalifikačních předpokladů.
8. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zadavatel sestaví pořadí nabídek, které splnily všechny požadavky uvedené ve „Výzvě
k podání nabídky a zadávací dokumentaci“, sestupně tak, že na prvním místě bude nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou a tato nabídka bude hodnocena jako nejvýhodnější.
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9. Požadavky na způsob zpracování nabídky
Nabídka musí obsahovat:
- krycí list nabídky, na krycím listě budou uvedeny tyto údaje:
identifikační údaje dodavatele
zodpovědný zástupce dodavatele
nabídková cena (bez DPH) celkem
lhůta plnění předmětu díla v souladu s termínem uvedeným v kap. 5 Zadávací
dokumentace
délka záruky za dílo v měsících, jako nejkratší možná lhůta záruční doby se
připouští lhůta 36 měsíců
podpis zodpovědného zástupce
- návrh SOD vč. přílohy č.1 SOD, obojí podepsáno zodpovědným zástupcem
dodavatele
- ostatní požadované přílohy, průkazy, doklady a prohlášení požadované v Zadávací
dokumentaci či ve Výzvě k podání nabídky
- další přílohy dle uvážení dodavatele
Celá nabídka musí být vypracována v českém jazyce, rovněž všechny přílohy nabídky musí
být v českém jazyce nebo opatřeny českým překladem.
Všechny listy nabídky včetně příloh musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Nabídka musí být opatřena obsahem s uvedením čísel stránek a musí být zajištěna proti
manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými
bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení (např.
provázek či přelepky opatřené podpisem uchazeče a jeho razítkem, pečetí popř.
dalšími).
Nabídka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka musí splňovat požadavky výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace, dále
musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat
za uchazeče.
Součástí nabídky musí být písemný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou
jednat za, či jménem dodavatele.
10. Obchodní podmínky
S vybraným dodavatelem uzavře zadavatel smlouvu o dílo.
Návrh SOD, který musí být součástí nabídky, musí obsahovat zejména:
- identifikační údaje objednatele a zhotovitele
- předmět smlouvy
- termín plnění předmětu smlouvy souladu s termínem uvedeným v kap. 5 Zadávací
dokumentace
- cenu za dílo, platební podmínky, délku záruční lhůty
- sankce za nesplnění smluvního termínu dokončení a předání díla, zadavatel připouští
minimální sankci za nesplnění smluvního termínu dokončení a předání díla na 5 000
Kč za každý započatý kalendářní den.
- návrh SOD musí obsahovat závazek nástupu na odstranění závad v tomto znění:
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Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění závad uplatněných v záruční lhůtě
do3 kalendářních dnů.
Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění závad havarijního charakteru
uplatněných v záruční lhůtě do 24 hodin.
Sankce za nedodržení těchto lhůt byla dohodnuta na 5 000,00 Kč za každý
započatý kalendářní den opoždění.
přílohu č. 1, tj. položkový rozpočet včetně rekapitulace nákladů

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého
subdodavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo určit vybranému dodavateli pro provední části prací
subdodavatele. Jedná se o práce uvedené v položkovém rozpočtu v Díle 1. Zemní práce,
položky 1 – 42. Jedná se o subdodavatele Služby obce Huslenky, s.r.o., 756 02 Huslenky 699,
který by pro vybraného dodavatele provedl výše specifikované práce za ceny snížené o 5 %
proti cenám uvedeným v rozpočtu dodavatele, který je přílohou č. 1 Návrhu SOD.
Souhlas s určením tohoto subdodavatele pro uvedený rozsah prací musí být součástí
návrhu SOD v nabídce.
11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Zadavatel poskytuje dodavateli jako součást projektové dokumentace soupis prací.
Dodavatel v rámci své nabídky předloží oceněné položky dle soupisu prací (položkový
rozpočet) a dále rekapitulaci ceny, která bude obsahovat:
- Rekapitulaci nákladů po jednotlivých kapitolách rozpočtu v rozsahu dle předaného
soupisu prací
- Rekapitulaci vedlejších rozpočtových nákladů, které dodavatel hodlá uplatnit
- Další přirážky a příplatky, které dodavatel hodlá uplatnit
- Cenu za dílo celkem včetně všech přípočtů a to bez DPH, samostatně DPH a celkovou
cenu včetně DPH
Položkový rozpočet cen a rekapitulace nákladů bude přílohou č.1 SOD.
Zadavatel požaduje fakturaci provedených prací takto:
V průběhu realizace díla nebudou poskytovány zhotoviteli zálohy a zhotovitel nebude
vystavovat dílčí ani jiné faktury provedených prací.
Konečná faktura bude vystavená po dokončení, předání díla a odstranění závad
uvedených v protokolu o dokončení a předání díla.
12. Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
13. Ostatní údaje
Vzhledem k tomu, že předmětné staveniště je veřejně přístupné, mají uchazeči možnost
prohlídky volně kdykoliv.
Dodavatelé mají právo požadovat dodatečné informace související se veřejnou zakázkou.
Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo organizaci zadávacího řízení ze
strany dodavatelů, musí být zadavateli zaslány v písemné formě doporučeně poštou nebo
doručeny osobně. Žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději dne
29. 1. 2013 do 10:00 hod.
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Vzhledem k tomu, že zadavatel nepředpokládá ani dosažení finančního limitu nákladů pro
podlimitní veřejnou zakázku, nespadá toto výběrové řízení do režimu zákona o veřejných
zakázkách (zák. 137/2006 Sb.).
Uchazeč není oprávněn podat zadavateli námitky, i kdyby uchazeč námitky podal, zadavatel
se jimi nebude zabývat.
Zadavatel je povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení nebo neuzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem
i bez udání důvodů.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli
jakýkoliv nárok. Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným
dodavatelům.

V Huslenkách dne 22.1.2013

S pozdravem

Oldřich Surala
starosta obce
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