ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
A:

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

B:

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK

C:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
zadávanou v souladu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění jeho pozdějších změn a doplnění (dále také jako „ZZVZ“), k dodržení zásad
ze strany veřejného zadavatele, které jsou stanoveny v § 6 shora citovaného zákona a
v souladu s Pokyny MMR ČR pro žadatele a příjemce dotace, podprogram
117D81500 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 2A.
Nejedná se tedy o zadávací řízení dle ZZVZ. Pokud se v textu zadání zakázky
vyskytne odkaz na jednotlivá ustanovení ZZVZ nebo jsou použity pojmy tímto
zákonem používané, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými
ustanoveními ZZVZ nebo pojmy řídit přiměřeně.
Název veřejné zakázky:

Víceúčelová plocha Kublov - I. etapa
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1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Obec Kublov

Sídlo:

č. p. 199, 267 41 Kublov

IČ:

00233439

DIČ:

CZ00233439

právní forma :

územně samosprávný celek

zástupce zadavatele a
kontaktní osoba pro
zadávací řízení oprávněná
jednat jménem zadavatele :

JUDr. Josef Matějka, starosta obce

Telefon:

+420 311585102, obec@kublov.cz

E-mail:

obec@kublov.cz

ID dat. schránky:

8jebx58

Profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-kublov
2. Druh a předmět veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky : zakázka malého rozsahu dle § 31 ZZVZ
Předmět veřejné zakázky : předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla spolu
s tímto dílem souvisejícími činnostmi v rozsahu stanovaném v zadávací dokumentaci a
ve smlouvě o dílo.
Předmětem díla bude realizace I. etapy úpravy víceúčelové plochy pro volnočasové aktivity
občanů obce na pozemku obce p.č. 654/2 v k.ú. Kublov v její části sousedící s Veským
rybníkem a to v rozsahu a dle projektu Ing. arch. Jiřího Plašila z 04/2012 a zpracovaného
soupisu prací a výkazu výměr.
V rámci tohoto díla dojde v horní (severní) části plochy se štěrkovým povrchem k
vybudování pěšinek a po navezení ornice k zatravnění určených částí plochy, k osázení
trvalých porostů, které budou plnit funkci veřejné zeleně, dodání a instalace laviček vhodných
pro venkovní instalaci, které budou na svých místech ukotveny nebo jinak zajištěny proti
manipulaci.
V projektem určeném místě dojde k vybudování dlážděné plochy s povrchem
vhodným pro taneční vystoupení.
Do rohu plochy bude dodáno a do země pevně instalováno ocelové pouzdro pro
pravidelné vztyčování vánočního stromu a májky pro staročeské máje.
Zadavatel si vymiňuje, že vybrané dlažba pro parket a lavičky podle specifikace
obsažené ve výkazu výměr a soupisu prací budou vybraným zhotovitelem předloženy
objednateli ke schválení před jejich objednáním a dodáním.
Předmětem díla není
- úprava spodní (jižní) části plochy, která je rovněž předmětem shora zmíněného projektu,
který v této části počítá ve II. etapě s vybudováním dětského hřiště
- elektrifikace a osvětlení plochy.
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Přílohy zadávací dokumentace je možné si vyžádat za podmínek a způsobem stanoveným
čl. 3.
Zadavatel upozorňuje účastníka zadávacího řízení (dále jen účastník) na skutečnost,
že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele nikoliv souhrnem veškerých
požadavků vyplývajících z obecně platných norem, na které zadávací dokumentace odkazuje,
nebo jsou obecně známé. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných právních norem, doporučených technických norem a doporučenými postupy
výrobců použitých materiálů a technických prostředků.
Realizace předmětu díla je předmětem podpory z prostředků Ministerstva pro místní
rozvoj ČR a samotná dotace je podmíněna zapojením dětí a mládeže do projektu.
K takovémuto zapojení došlo již v rámci přípravy realizace. I když samotná účast dětí při
vlastní realizaci může být do značné míry jen symbolická, přesto má svůj nezpochybnitelný
morální rozměr a ovlivní i budoucí vztah při jeho zachování. Ke splnění podmínky
takovéhoto zapojení si zadavatel vymiňuje, aby vybraný zhotovitel po dohodě se zadavatelem
alespoň v jednom případě umožnil takovéto zapojení dětí v průběhu realizace díla (např.
pomoc při zalévání keřů) a to i např. v jeho mimopracovní době tak aby nebyla narušena
realizace zakázky a v etapě, kdy již nebude těmto "pomocníkům" hrozit žádné nebezpečí v
souvislosti s realizací stavby.
Činnosti související s realizací díla:
Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže
uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, a to zejména:
 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
objednatelem;
 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 zřízení a vyklizení staveniště
 zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá
objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla 1x v digitálním vyhotovení.
Veškeré spotřebované energie (elektro, vodovod) hradí dodavatel a jsou zahrnuty v cenové
nabídce.
Dílo je v souladu se schválenou územně plánovanou dokumentací obce Kublov.
Doba a místo plnění veřejné zakázky :
Vybraný dodavatel bude realizovat plnění v následujících termínech
Zahájení plnění veřejné zakázky

1. 8.2017

Úplné dokončení veřejné zakázky : 20.10.2017
Dodavatel může v návrhu smlouvy uvést kratší dobu plnění popřípadě i jeho dřívější
zahájení; takovéto zkrácení či dřívější plnění není hodnotícím kritériem.
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Místo plnění :
Místo plnění předmětu veřejné zakázky je na pozemcích
p.č. 654/2
v katastru a obci Kublov dle specifikace uvedené v technické dokumentaci.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky : 634.949,00 Kč bez DPH
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě projektové dokumentace a
soupisu prací s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota zahrnuje veškerá plnění
předmětu zakázky. (práce, dodávky, energie, úklid, přechodné značení, zřízení
staveniště, zabezpečení stavby a činnosti související s realizací díla, ostatní náklady
atd.)
3. Poskytnutí příloh zadávací dokumentace
Obecná ustanovení o poskytnutí příloh zadávací dokumentace (dále jen ZD)
Přílohy této zadávací dokumentace budou poskytnuty k žádosti doručené nejpozději před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost o doručení příloh této zadávací
dokumentace je možné podat poštou na adresu Obec Kublov, Kublov č.p. 199, PSČ 267 41
nebo elektronicky na e-mail: obec@kublov.cz, nebo doručením do datové schránky obce
ID: 8jebx58.
Veškeré přílohy zadávací dokumentace zadavatel k žádosti zájemce o veřejnou
zakázku odešle obratem, nejpozději do tří pracovních dnů v elektronické podobě na
elektronickou adresu zájemce (mail, dat. schránka), ze které byla žádost odeslána. V případě
písemného doručení žádosti o zadávací dokumentaci zájemce v žádosti uvede elektronickou
adresu, na kterou mu má být zadávací dokumentace doručena.
Případné bližší informace lze získat na emailu obec@kublov.cz nebo telefonu
311585102.
Kontaktní osoba ve věci poskytnutí zadávací dokumentace a poskytnutí dodatečných
informací :
JUDr. Josef Matějka, tel. 311585102, obec@kublov.cz, ID dat. schr.: 8jebx58
Vysvětlení (dodatečné informace) k zadávací dokumentaci :
Bude zadavateli poskytnuto na základě jeho písemné nebo elektronicky doručené
žádosti doručené nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V dotazu musí
být specifikována osoba tazatele s uvedením obchodní firmy, sídla a IČ u právnické osoby,
resp. obchodní firmy nebo jména, příjmení, IČ a místa podnikání u fyzické osoby.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění požadavku,
odešle zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám lze zaslat poštou na adresu
Obec Kublov, Kublov 199, PSČ: 267 41 Kublov, nebo elektronickou poštou na email
obec@kublov.cz, nebo doručením do datové schránky obce ID: 8jebx58. Dodatečná
informace bude poskytnuta způsobem obdobným doručení zadávací dokumentace.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám bez předchozí žádosti.
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4. Lhůta a místo pro podání nabídek, forma a náležitosti nabídky
Lhůta pro podání nabídek : 30.6.2017 v 10:00 hod.
Nabídky doručené po této lhůtě zadavatel nepřijme; o této skutečnosti vyrozumí účastníka
stejnou cestou, jakou byla podána opožděná nabídka.
Místo podání nabídek : sídlo zadavatele, Obecní úřad Kublov, 267 41 Kublov č.p. 199 do
podatelny úřadu.
Nabídky vč. dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně,
poštou či obdobnou doručovací službou tak, aby byly doručeny do konce lhůty k podání
nabídek.
Forma a náležitosti a obsah nabídky :
Nabídky vč. dokladů a informací se podávají písemně pouze v listinné podobě.
Nabídka včetně těchto dokladů a informací musí být doručena v řádně zalepené obálce
označené nápisem NEOTEVÍRAT a názvem veřejné zakázky; na obálce musí být uvedeno
obchodní jméno a sídlo dodavatele s jeho poštovní adresou.
Nabídka účastníka musí krom dalších požadovaných příloh obsahovat podepsaný návrh
smlouvy (viz příloha zadávací dokumentace) a to osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka a musí být zpracována v českém jazyce. Dodavatel do přiloženého návrhu
smlouvy doplní jen žlutě označená pole týkající se jeho identifikačních údajů, pole s údaji
o nabídkové ceně a pole s podpisy. U položek zahájení plnění veřejné zakázky a úplné
dokončení veřejné zakázky může dodavatel dle svých kapacitních možností uvést dřívější
ukončení plnění popřípadě i jeho dřívější zahájení; takovéto zkrácení či dřívější plnění není
hodnotícím kritériem. Předložení smlouvy s jinou změnou jejího obsahu bude považováno za
vyjádření nesouhlasu zadavatele se zadávacími podmínkami a takový dodavatel bude
vyloučen.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny :
Celková nabídková cena bez DPH:

..................................Kč

Celkové DPH:

..................................Kč

Celková nabídková cena:

..................................Kč

Krom takto uvedené nabídkové ceny je účastník povinen v příloze č. 3 provést výpočet
této ceny oceněním soupisu prací a výkazu výměr.
Účastník jako součást své nabídky zpracuje harmonogram realizace předmětu
plnění, včetně časového plánu (v týdnech), obsahující alespoň základní údaje o dodávkách,
montáži, instalaci, uvedení do provozu a základní finanční objem prováděných prací, kterým
se bude účastník (jako vybraný dodavatel) řídit při realizaci předmětu plnění. Harmonogram
realizace bude zpracován v souladu s technickou dokumentací, tj. dle daných SO. Současně
bude v harmonogramu uvedeno finanční plnění zakázky (v měsících).
Pro případ využití poddodavatele zadavatel ve smyslu § 105 ZZVZ požaduje,
aby účastník zadávacího řízení v nabídce :
a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a
uvedl,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, event. aby v
této příloze prohlásil, že žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele
plnit nebude - viz příloha č. 6.
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c) identifikoval poddodavatele v souladu a v rozsahu § 105 odst. 3 ZZVZ
Zadavatel ve smyslu § 103 odst. 1, písm. e) ZZVVZ požaduje, aby účastník uvedl jméno a
příjmení, odbornou kvalifikaci pracovníků, kteří budou odpovědni za plnění veřejné zakázky viz příloha č. 2
Nabídku podá účastník písemně v 1 tištěném originále. Nabídka, včetně veškerých
dokumentů, bude zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je
vyžadován podpis účastníka, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či
za účastníka; v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění předložen v
nabídce
Žádáme účastníka, aby kromě originálu nabídky předložili též :
-návrh smlouvy o dílo ve formátu *.doc nebo *.rtf a oceněný soupis prací v elektronické
formě ve formátu *.xls nebo *.xlsx na USB či CD nosiči.
Nabídka musí obsahovat následující dokumenty:
1. Krycí list nabídky.
- pro sestavení krycího listu nabídky účastník závazně použije přílohu č. 1 této
zadávací dokumentace
2. Druhý list nabídky.
- obsah nabídky s uvedením názvů kapitol, stran (popř. listů), počet příloh a údaj
o celkovém počtu stran (popř. listů) předložené nabídky
3. Návrh smlouvy o dílo.
- podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
- vzorová smlouva o dílo tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace
4. Výpočet nabídkové ceny
- oceněným soupisem stavebních prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č.
3 této zadávací dokumentace.
5. Harmonogram
- dle bodu 4. této zadávací dokumentace
6. Identifikace poddodavatelů. v souladu a v rozsahu § 105 odst. 3 ZZVZ
7. Doklady prokazující splnění kvalifikace
8. Ostatní, přílohy.
- dle potřeby účastníka
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele:
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který splní následující
podmínky :
Prokázání základní způsobilosti dle analogie § 75 ZZVZ :
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti stanovené v ust. § 74
ZZVZ ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude
zřejmé, že účastník požadovanou základní způsobilost splňuje. Vzor čestného prohlášení viz
Příloha č. 2 této výzvy
Prokázání profesní způsobilosti dle analogie § 77 ZZVZ :
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Tyto požadavky
splní dodavatel, který předloží :
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- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
(např. rejstřík živnostenského podnikání). Takový výpis nesmí být starší 90 kalendářních
dnů ke dni podání nabídky.
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii oprávnění k
podnikání, z níž bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina,
stanovy, doklad o přidělení IČO apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených
dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací
dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).
Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění
k podnikání i poddodavatelé.

Prokázání ekonomické kvalifikace :
Účastník je povinen v rámci prokázání splnění podmínek ekonomické kvalifikace předložit čestné
prohlášení o své ekonomické způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Vzor čestného prohlášení je
rovněž obsažen v příloze č. 2 této výzvy.

Prokázání technické kvalifikace :
Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu
minimálně 3 obdobných zakázek provedených dodavatelem za poslední 2 roky o jednotlivém
objemu každé z nich nejméně 200 tis.Kč (bez DPH), a poskytne identifikační údaje na
objednatele, kterým byly dané zakázky plněny. Vzor čestného prohlášení je rovněž obsažen v
příloze č. 2 této výzvy.
Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
analogicky podle § 82 každý dodavatel samostatně.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem v
souladu s § 83 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) čestné prohlášení prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

Způsob a čas prokazování kvalifikace :
Účastníci zadávacího řízení předloží ve lhůtě pro podání nabídek příslušné doklady v
prosté kopii, čestná prohlášení se ve lhůtě pro předložení nabídek předkládají v originále.
Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli
originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle shora
uvedených požadavků zadavatele krom těch, které již v originále předložil s nabídkou.
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Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy s
důsledky uvedenými v § 122 odst. 7 ZZVZ.
6. Údaje o hodnotících kritériích
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická
výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická
výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH za celé
dílo.
Všechny hodnocené nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH od
nejvýhodnější (tj. obsahující nejnižší nabídkovou cenu) po nejméně výhodnoou (tj. obsahující
nejvyšší nabídkovou cenu.
7. Ostatní podmínky, požadavky a informace zadavatele
Otevírání obálek je veřejné a uskuteční se v pondělí dne 3.7.2017 od 19:00 hod. v sídle
zadavatele, tj. v kanceláři starosty v 1. poschodí obecního úřadu v Kublově, č.p. 199.
Prohlídka místa plnění:
Místo plnění je veřejně přístupné a jeho prohlídka nebude z tohoto důvodu organizována.
Nabídka dodavatele musí vycházet ze znalosti místa, na kterém bude stavba realizována a z
tohoto důvodu zadavatel dodavatele upozorňuje, že neuzná žádné vícepráce, které budou po
podání nabídky následně zdůvodňované tím, že zhotovitel nevěděl o okolnostech, se kterými
se sám a před jejím podáním mohl na místě seznámit, získat je dotazem u zadavatele nebo z
veřejně dostupných zdrojů, o kterých ještě před podáním nabídky věděl, či je s ohledem na
svou odbornou způsobilost ve vztahu k charakteru zakázky vědět měl a mohl.
Podání nabídky:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli,
nebo je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem
vyřadí. Pokud zadavatel zjistí tuto skutečnost na základě dodavatelem předložených
dokladů prokazujících kvalifikace před podpisem smlouvy, a pokud nabídka tohoto
dodavatele bude vybrána jako nejvhodnější, zadavatel neuzavře s tímto dodavatelem
smlouvu
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
a) dodavatelé sami nesou veškeré své náklady spojené s účastí na zadávacím řízení,
b) dodavatelé jsou povinní zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v
jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání
veřejné zakázky,
c) zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127
ZZVZ,
d) zadavatel si vyhrazuje tato práva:
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- oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, nebo uveřejnit
oznámení o výběru dodavatele uveřejněním na svém profilu obdobně jako v § 53
odst. 5 ZZVZ,
- uveřejnit text smlouvy včetně jejích změn a dodatků na svém profilu dle § 219 odst.
1 a) ZZVZ,
e) zadavatel má právo odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ,
f) účastníci zadávacího řízení výslovně souhlasí se zpracováním jejich osobních údajů ve
smyslu zákona č. 106/99 Sb. ve znění jeho pozdějších změn a doplnění o svobodném
přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a to po dobu trvání a v rozsahu nezbytném pro plnění informačních povinností
veřejného zadavatele souvisejících s předmětnou zakázkou,
g) zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka analogicky podle ust.§§ 48 odst. 2 až 10, 122
odst. 5, 124 odst. 2, jakož i podle dalších ustanovení ZZVZ, se kterými citovaný
zákon při naplnění příslušné hypotézy možnost vyloučení účastníka spojuje,
h) platební podmínky - fakturace prací a dodávek bude prováděna ve struktuře dle
příslušných položek soupisu prací a výkazu výměr těchto stavebních objektů.
Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem.
Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně,
a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně
provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel
oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a
odstranění případných vad a nedodělků díla. Zálohy nebudou fakturovány ani
propláceny.
i) podmínky realizace - jelikož předmět veřejné zakázky bude probíhat v obydlené
zóně, čemuž je třeba přizpůsobit realizaci předmětu plnění; hlučné stavební práce
budou probíhat ve všední dny od 7 do 20 hodin. V sobotu od 8 do 12 hodin, ve státní
svátky a v dnech pracovního klidu hlučné práce probíhat nebudou.
j) smlouva o dílo s vybraným dodavatelem nabývá platnosti a účinnosti až poté, co k její
listinné podobě budou připojeny podpisy obou smluvních stran.
k) vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění této veřejné zakázky pojištěn pro případ,
že svou činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí
pojistného plnění v jednom pojistném případě minimálně ve výši 500.000,-- Kč;
splnění tohoto požadavku je povinen doložit před uzavřením smlouvy o dílo a to
předložením originálu či ověřené kopie pojistné smlouvy.
l) další podmínky, zejména podmínky týkající se zajištění závazku a záruční podmínky
jsou obsaženy v návrhu smlouvy, jejíž obsah je součástí této zadávací dokumentace.
7.5. Doložení podkladů od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy:
Dodavatel, se kterým by měla být uzavřena smlouva, bude zadavatelem v souladu s ust. § 122
odst. 3 zákona vyzván k předložení :
a) originálů nebo úředně ověřených kopiích dokladů prokazujících splnění
kvalifikace dle požadavků uvedených v čl. 5 této zadávací dokumentace,
b) informací a dokladů dle ust. § 104/2 ke zjištění skutečných majitelů dodavatele,
c) dokladů prokazujících, že má dodavatel zaknihované akcie v souladu s § 48 odst. 7 a
odst. 9 zákona, pokud se jedná o akciovou společnost,
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d) kopie pojistné smlouvy
Nesplnění těchto povinností se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve
smyslu a s důsledky uvedenými v § 122 odst. 5 ZZVZ.
Přílohy zadávací dokumentace (na vyžádání) :
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Čestné prohlášení účastníka o prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3: Soupis prací s výkazem výměr
Příloha č. 4: Technická (projektová) dokumentace
Příloha č. 5: Smlouva o dílo
Příloha č. 6: Identifikace poddodavatelů

V Kublově, dne 15.6.2017
JUDr. Josef Matějka, v.r.
starosta obce Kublov
Digitálně podepsal JUDr. Josef Matějka
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00233439, O=Obec
Kublov [IČ 00233439], OU=Obec Kublov,
OU=86, CN=JUDr. Josef Matějka, SN=Matějka,
GN=Josef, serialNumber=P145306, title=starosta
Důvod:
Umístění: Kublov
Kontakt: obec@kublov.cz
Datum: 15.06.2017 16:09:36
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