
obec Kamenné Žehrovice

Karlovarská 6

273 01 Kamenné Žehrovice

1.

V Kamenných Zehrovicích dne 23.7,2009
(datum odes|ání výzvy)

č.j,:9112

Yýzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu:

Stavební opravy hřbitova v Kamenných Žehrovicích..

Yážení,
jménem obecního úřadu Kamenné Žehrovice si Vám dovoluji předloŽit výzvu k podání cenové
nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. V souladu s ustanovením $ ,t8

odst. 3 zákona č,. 13712006 Sb', o veřejných zakázkách, v p|atném znění (dále jen ,,zákon..),
se toto zadávaci řízení neřídÍ postupem stanoveným zákonem, nebot' celková předpokládaná
hodnota zakázky nepřekročí |imit pro veřejné zakázky ma|ého rozsahu; zadavate| však bude
dodrŽovat zásady uvedené v $ 6 zákona.

Zadavatel:

obec Kamenné Žehrovice
Karlovarská 6
273 01 Kamenné Žehrovice
lČ: 00234508
tel: 312 658 003, e-mail: ou.kzehrovice@volnv.cz
Zastoupený: Hanou Jirka|ovou, starostkou obce

osoba pověřená orqanizačním řízením
iAdresa pro vyžádání projektové dokumentace/

Josef Hrdina
Do|ní Hbity 77
26262
Tel. 724 292 315, 318 697 223
E-mail : evord@seznam.cz

Vvmezení předmětu zakázkv a ieho specifikace:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v objektu hřbitova, zejména se jedná o opravu
hřbitovní zdi, opravu hřbitovních domků, sloupů a brány, a dále o úpravu a zhotovení nových
vnitřních hlinitopísčitých chodníků.

PoŽadované práce b|íŽe specifikuje výkaz výměr (slepý rozpočet), ktený obsahuje ce|kem pět
stavebních objektů, a to:

. so-01: oprava hřbitovní zdi zvenku vě' očištění a přespárování koruny zdiva

. So_02. oprava hřbitovnízdizevnitř vč. co|umbaria

. So-03: oprava hřbitovních domků, sloupů, brány

. So-04: Výměna střešní krytiny hřbitovních domků

. So-o5: Úprava vnitřních h|initopísčitých chodníků
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Přesné zaměření objektu hřbitova řeší ,,Zaměření polohopisu.., které vyhotovila Ing. Dana Va|išová,
Úzká 127,273 01Kamenné Žehrovice

Předpok|ádaná hodnota dí|a je cca 870 tis. Kč bez DPH.

Proh|ídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 30.7.2008 ve 12:00 hodin se srazem účastníků
před objektem hřbitova, pozemek p.č. dle KN 3,t 1t2, k.Ú. Kamenné Žehrovice.

Doba plnění zakázkv:

Předpokládaný termín zahájení doby p|nění: srpen 2009
Termín ukončení doby p|nění: nejpozději do 30.11.2009
V případě, že z jakýchko|iv důvodů na straně zadavatele nebude moŽné dodrŽet termín zahď1ení
rea|izace zakázky srpen 2009, je zadavatel oprávněn ho posunout na jinou dobu.

MÍsto p|nění zakázkv:

objekt hřbitova, pozemek p.č. dle KN 311t2,k.Ú. Kamenné Žehrovice'

PodmÍnkv pro získání dokumentace pro vvpracování nabídkv a vÝše nákladů souviseiící
s ieiím poskvtnutím:

Dodavate| zaš|e závaznou objednávku na dokumentaci prostřednictvím e-mailu: evord@seznam.cz
případně poštou na adresu osoby pověřené organizačním řízením. objednávka musí obsahovat
identifikační údaje dodavate|e (pro fakturaci) a přesnou doručovací adresu pro zas|ání
dokumentace. Dokumentace bude dodavate|i zaslána prostřednictvím České pošty dobírkou
za částku 300'-Kč. Doklad (faktura) o zap|acení dobírky bude při|oŽen k zási|ce.

Způsob zpracování cenové nabídkv - obsah a forma:

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat:
. ldentifikační údaje uchazeče - obchodní jméno nebo název, sídlo, právní formu,

identifikační čís|o, jméno a příjmení osoby odpovědné jednat jménem či za uchazeče,
včetně te|efonického a e|ektronického spojení (e-mai|)

. Celkovou cenu bez DPH a cenu včetně DPH, jako nejvýše přípustnou

. Souhrnný rozpočet nák|adů zpracovaný d|e s|epého rozpočtu pro rea|izaci zakázky

. Dok|ady o splnění kva|ifikace. Záruční |hůtu na provedené dí|o v min. trvání36 měsíců. Podepsaný návrh sm|ouvy o dí|o

Kvalifikační předpokladv:

Zadavate| si vymiňuje , Že uchazeč pro prokázání kva|ifikačních předpok|adů jako součást nabídky
předIoží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší neŽ 90 dnů,

b) příslušné oprávnění k podnikáníve vztahu k p|nění zakázky (Živnostenský |ist),

c) podepsané čestné proh|ášení (viz pří|oha - vzor).

Přís|ušné dok|ady podle písmena a), b) je moŽné v nabídce předloŽit v prostých kopiích. Úreonc
ověřené kopie těchto dokladů předloŽí vybraný dodavate| zadavateli před podpisem smlouvy
zadavatelem.
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9. Podání nabídkv:

Nabídky je nutno doručit do podate|ny oÚ Kamenné Žehrovice nejpozději do ío.8.20o9 do 12:00
hodin v uzavřené obá|ce opatřené razítkem nebo podpisem osoby oprávněné jednat jménem
či za uchazeče. Na obálce musí biýt uvedena adresa uchazeče. obá|ky je nutné označit hes|em'
,,Stavební opravy hřbitova v Kamenných Žehrovicích.. - NEoTVíRAT. Nabídky je moŽné
podávat poštou nebo osobně.
Úředni hodiny podatelny jsou: Po, St 8:00 až12:oo a 13:00 aŽ17',OO hodin.

Nabídky' které budou zadavateli doručeny po up|ynutí lhůty pro podávání nabídek, nebudou
otevírány a hodnoceny. o této skutečnosti bude uchazeč písemně vyrozuměn.

Kriteria hodnocení nabídkv

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejniŽší nabídková cena. otevírání obálek
s nabídkami se uskuteční dne 10.8.2009 v 17:00 hodin v síd|e zadavatele.

Platební a obchodní podmínkv:

Zadavate| nebude poskytovat zá|ohy. Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu
provedených prací až do výše 90 % nabídkové ceny. Zbývď1ících 10 % z nabídkové ceny uhradí
zadavatel po odstranění veškeých vad a nedodě|ků. Doba sp|atnosti daňových dok|adů bude
stanovena na 30 ka|endářních dnů ode dne doručení daňového dok|adu zadavate|i. Nebude-li
faktura sp|ňovat veškeré náleŽitosti daňového dokladu nebo bude mít jiné závady v obsahu,
bude zadavate| oprávněn ji ve |hůtě její sp|atnosti dodavate|i vrátit a dodavate| bude povinen
vystavit zadavate|i fakturu opravenou či dop|něnou. V případě vrácení faktury dle předcházející
věty se dnem jejího doručení dodavate|i |hůta její sp|atnosti přerušuje a znovu počíná běŽet
aŽ dnem nás|edujícím po dni, kdy by|a opravená nebo dop|něná faktura, sp|ňující všechny
ná|eŽitosti daňového dok|adu doručena zadavateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání
fakturované ěástky z úětu zadavate|e.

Nabídková cena bude stanovena jako ,,cena pevná a nejvýše přípustná.., bude ji moŽno měnit
jen písemným odsouh|asením obou sm|uvních stran. Cena bude obsahovat veškeré nák|ady
dodavatele nutné k realizaci díla. Uchazeč ve své nabídce předloŽí návrh smlouvy, kteý musí
po obsahové stránce odpovídat podmínkám soutěŽe a v|astní nabídce uchazeče. Návrh smlouvy
musí být podepsán osobou oprávněnou jednatjménem či za uchazeče'

Další podmínkv:

Zadavate| nepřipouštÍ variantní řešení nabídky. Nabídky, které nebudou po obsahové stránce
Úp|né nebo nebudou zpracovány v sou|adu s poŽadavky výzvy, nebudou hodnoceny. Zadavate| si
vyhrazuje právo zadání zakázky malého rozsahu zrušit. Uchazeč nemá právo na náhradu nák|adů
spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele
jako součást dokumentace o zadáni veřejné zakázky.
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Pří|ohv: Čestné proh|ášení



Čestné prohlášení
o splnění zák|adních kvalifikačních předpokladů uchazeče o veřejnou zaká.zku

Proh|ašuji tímto na svou čest, že:

a) uchazeč' popřípadě žádný z ělenů statutarního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin úěasti
na organizované zločinecké skupiné, |ega|izace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijímání úplatku' podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu' včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo úěastenství na takovém trestném činu' nebo
do š lo k zah|azeni od souzení za sp áehání takového tre stného ě i nu ;

b) uchazeč' popřípadě žádný z členů statutarního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný ěin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavate|e podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo kzah|azení odsouzení zaspácháni takového trestného
činu;

c) uchazeě o předmětnou veřejnou zakázku nenaplnil skutkovou podstatujednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ($49 obchodního zákoníku),

d) vůěi majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řizeni, v němž by bylo lydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řizeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek by| zce|a

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
uchazeč o předmětnou veřejnou zakénkunení v likvidaci,
uchazeč némá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání ěi bydliště dodavatele,

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotni pojištění,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání ěi bydliště dodavatele,

h) nemám nedoplatek na pojistném a na-penále na sociální zabezpeěeni a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v Ceské republice' tak v zemi sídla' místa podnikaní
či bydliště dodavatele.

D uchazeč, popř. odpovědný zástupce nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně
potrestán a ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opaření podle zvláštních právních
předpisů.

Totoprohlášenípodepisujijakožtoosobaoprávněnájednatjménem čizauchazeče.
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