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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 podaná dle  zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19.dubna 2016 o zadávání veřejných 

zakázek, dle §§ 27, 31 a 6 jako veřejná zakázka malého rozsahu.  

 

 

I.  NÁZEV VEŘEJNĚ ZAKÁZKY: 

 

„Horní Branná - chodníky a místní komunikace v centru obce – komunikace a parkování za školou“  

 
 

II.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: 

 

Zadavatel:    Obec Horní Branná  

Sídlo:     OÚ Horní Branná, 512 36  Horní Branná čp.262  

IČ:     00275735 

Jednající:     starosta obce – Luboš Zimmermann 

Bankovní spojení:  Komerční banka, č.ú. 3927581/0100  

Telefon:    +420 481 584 178 

E-mail:   obec@hbranna.cz 

 

 

III.  PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ 

 

Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): 750 000,- Kč 

Zakázka je financována z prostředků Obce Horní Branná. 

 

 

IV.  PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívajících v úpravách u 

základní školy Josefa Šíra v Horní Branné. Konkrétně rekonstrukce stávající účelové 

komunikace, která slouží k přímé obsluze základní školy, dále zadláždění dosud 

nezpevněné plochy okolo septiku umístěného vpravo od přístupové komunikace. 

Staveniště se nachází na ppč.2425/1, ppč.2425/3 a ppč.2418/6 katastrálního území 

Horní Branná (642584), obec Horní Branná, okr. Semily. Předmět díla bude zhotoven dle 

projektové dokumentace vypracované firmou TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, 

Trutnov (zak.č.170147) zodpovědným projektantem Ing. Vladimírem Marksem pod 

vedením Ing.arch. Vladimíra Smilnického. Projektová dokumentace je součástí této 

zadávací dokumentace.  

 

 

V. VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Není připuštěno ani členění zakázky.  

 

 

VI. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

Základní cenová ujednání 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za realizaci veřejné zakázky v souladu se zadávacími 

podmínkami a zadávací dokumentací, a to (absolutní částkou) v českých korunách. 
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Nabídková cena bude uchazečem zpracována jako cena celková za komplexní dodávku 

všech předpokládaných prací, dle zadávací dokumentace, které bude uchazeč zajišťovat 

v rámci plnění předmětné veřejné zakázky.  

 

Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny 

Uchazečem bude cena stanovena podle soupisu prací obsaženého v zadávací 

dokumentaci s oceněním měrných jednotek za použití jednotkových cen. Uchazeč ocení 

položkový výkaz výměr v soupisu prací a dodávek, který je součástí zadávací 

dokumentace. Uchazečem oceněný výkaz výměr v soupisu prací bude zpracován tak, aby 

se mohl stát přílohou smlouvy o dílo. Uchazeč vyplní údaje o nabídkové ceně do krycího 

listu nabídky (viz PŘÍLOHA č.1).  

 

 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

VII. 1. Platební podmínky 

 

Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré 

cenové údaje budou uváděny v Kč. Objednatel neposkytne zálohu.  

 Cena provedených prací, včetně DPH, bude účtována za celé dílo ve dvou fakturách (za 

měsíce 07 a 08/2018) - daňovém dokladu v souladu s doloženými soupisy provedených 

prací potvrzeným odpovědným zástupcem objednatele (technickým dozorem stavby). 

Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel. 

Splatnost faktury je stanovena na 14 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. 

Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na 

účet zhotovitele.  

Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou 

zhotoviteli uhrazeny, vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací 

dodatečně písemně schválí. 

Veškeré faktury - daňové doklady musejí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 

nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 

zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 

dokladů. 

 

VII. 2. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové 

ceny 

 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH. 

 

 

VII. 3. Dodací podmínky a doba realizace 

 

Realizace bude probíhat v období 07-08/2018 

Bude respektován požadavek zadavatele na co nejmenší omezení provozu na okolních 

komunikacích.  
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Zahájení prací        01.07.2018  

Dokončení prací        31.08.2018 

 

Místo plnění:  

512 36  Horní Branná  

katastrální území Horní Branná  

okr. Semily, kraj Liberecký 

 

Předání díla: 

Uchazeč vyzve zadavatele ke kontrole prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. 

Zadavatel převezme dílo bez vad a nedodělků formou zápisu o předání a převzetí díla.   

 

 

VII. 4. Další povinnosti zhotovitele 

Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen 

zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností 

vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku 

požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně 

životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené 

povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a 

pomůcky.  

Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než 

zadavatele, zařízení staveniště, náklady na energie, dopravní značení, veškerou dopravu, 

skládku, mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si 

zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Vytýčení 

podzemních sítí zajistí zhotovitel za úplatu zadavatele. Při realizaci zakázky bude 

zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na 

životní prostředí.  

 

VII. 5. Zajištění závazku ze smlouvy o dílo  

Pro případ porušení povinnosti provést dílo, nebo jednotlivé etapy řádně a včas, tj. dílo 

nebude plnit svoji funkci ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,10 % z ceny díla za každý den prodlení. Pro případ prodlení zadavatele 

s úhradou ceny díla po dobu delší čtrnácti dnů, je tento povinen zhotoviteli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,10% denně z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

VII. 6. Záruční podmínky 

Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení stavby a její předání 

zadavateli na základě písemného předávacího protokolu. Minimální záruční doba 

požadovaná zadavatelem je ve výši 60 měsíců na celé dílo. 

 

VIII. KVALIFIKACE 

Základní způsobilost, profesní způsobilost, ekonomickou kvalifikaci a technickou   

kvalifikaci prokáže uchazeč čestnými prohlášeními na jednotlivé požadavky kvalifikace, 

která jsou přílohou zadávací dokumentace.   
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IX. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Základním kritériem hodnocení je nabídková cena. 

 

 

X. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 

 

X.1  Návrh smlouvy 

Součástí nabídky bude vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je přílohou této 

výzvy. Pokud jedná jménem uchazeče (dodavatele) zmocněnec na základě plné moci, 

musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo 

v úředně ověřené kopii. K návrhu smlouvy bude připojen oceněný výkaz výměr. 

 

 

XI.  POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

Nabídku podá uchazeč písemně v 1 tištěném originále, dále smlouvu o dílo a oceněný 

výkaz výměr v elektronické kopii na CD nosiči (1x) v souladu s podmínkami uvedenými v 

zadávací dokumentaci. Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována v 

českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, 

musejí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou 

musí být originál jejího zmocnění předložen v nabídce. Nabídka bude kvalitním způsobem 

vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána či jinak zabezpečena proti 

manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Nabídka nebude obsahovat opravy a 

přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky i příloh budou v 

pravém dolním rohu řádně očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou.  

Uchazeč použije pro zpracování nabídky příloh č.1 až 7. 

 

  

XII. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

 

Nabídku doručte nejpozději do: 18.06. 2018  Hodina: 12:45  

 

Adresa pro podání nabídky: 

 

OÚ Horní Branná  

Horní Branná čp.262          

512 36  Horní Branná  

 

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních 

nech na obecní úřad. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:00 hodin. 

Doručená nabídka bude v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Horní Branná - 

chodníky a místní komunikace v centru obce – komunikace a parkování za školou“. 
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XIII.  VÁZANOST NABÍDKOU 

 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do 15.07.2018 

 

 

XIV.  PŘÍLOHY 

 

Příloha č.1 - Krycí list nabídky (VZOR) 

Příloha č.2 – Výkaz výměr   

Příloha č.3 – Návrh SoD 

Příloha č.4 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

Příloha č.5 – Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti 

Příloha č.6 – Čestné prohlášení o ekonomické kvalifikaci  

Příloha č.7 – Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Horní Branné dne  1.6.2018 

 

      ………………………………………………………….. 

            Luboš Zimmermann 

                         starosta Obce 

 

 


