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Výzva k podání nabídky 

do výběrového řízení 
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„Vybudování veřejných sběrných míst pro oddělený sběr složek 
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1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 
 
Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejných sběrných míst pro oddělený sběr složek komunálního 
odpadu v obci Všestudy (okres Chomutov) na parcelních číslech 20, 24/1, 24/2, 10/1, 105/1, 92/2 u 
katastrálního území Všestudy. Přesná specifikace ploch je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace.  
 
Práce budou provedeny v rozsahu výkazu výměr (viz příloha č. 2 Výzvy).  
 
Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním nabídky provede osobní obhlídku místa stavby, 
seznámí se stávajícím stavem a s místními podmínkami na staveništi a veškeré takto zjištěné 
skutečnosti zohlední ve své nabídce.  
 
V rámci přípravy a provádění stavby je zhotovitel dále povinen zajistit: 
 

• v celém průběhu stavby možnost příjezdu vozidel zdravotní a hasičské záchranné služby k 
objektům,  
 

• vést na stavbě průběžně stavební deník v souladu s platnými předpisy,  
 

• přijmout opatření k zamezení vzniku škod v důsledku provádění stavby na majetku třetích 
osob, případné vzniklé škody neprodleně oznámit objednateli a škody vypořádat vlastními 
silami a na vlastní náklady 

 
Případné obchodní názvy výrobků a systémů uvedených v zadávací dokumentaci jsou pouze 
orientační a lze je nahradit adekvátními výrobky se stejnými, popřípadě lepšími vlastnostmi. 
 
 
2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY: 
 
Předpoklad uzavření smlouvy:    04/2020 
 
Termín předání staveniště:      do 3 dnů od uzavření smlouvy 
 
Zahájení stavebních prací:  ihned po předání staveniště, pokud to 

klimatické podmínky dovolí 
 
Ukončení stavebních prací:      do 31. 5. 2020 
 
Místo plnění zakázky:  Na místní komunikaci a obecních 

pozemcích v obci Všestudy, na p.p.č. 
specifikované v příloze č. 4 ZD. 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo plnění díla přerušit z důvodu nevhodných klimatických podmínek. 
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3. OBCHODNÍ PODMÍNKY: 
 
Účastník je povinen do nabídkové ceny zahrnout veškeré práce, potřebné pro provedení stavby v 
daném rozsahu. Nabídková cena může být v průběhu stavby zvýšena pouze v případě, že 
objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, jejichž provedení nebylo 
možné s vynaložením odborné péče předvídat před zahájením prací na stavbě a které zároveň 
nejsou uvedeny v oceněném výkazu výměr, který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
Účastník v nabídce předloží jím zpracovaný návrh smlouvy, do kterého budou zapracovány níže 
uvedené podmínky zadavatele: 
 
- Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby minimálně 36 měsíců. 
 
- Platby za dílo budou probíhat výhradně bezhotovostním způsobem, převodem z účtu objednatele 
na účet zhotovitele. Zhotoviteli nebudou poskytovány žádné zálohy. 
 
- Na úhradu provedených prací bude zhotovitel vystavovat fakturu, kdy fakturovaná částka bude 
doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude; zástupcem objednatele 
pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od zhotovitele. Faktura je 
splatná do 15 -ti kalendářních dnů od data předání objednateli. Za úhradu se považuje termín 
odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí 
obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně platných předpisů a musí 
dále obsahovat: 

• výslovný název faktura / daňový doklad 
• soupis všech provedených prací v ceně bez DPH 
• členění na cenu bez DPH a s DPH, výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a 

celkovou cenu včetně DPH. 
 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající Část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu objednatele. 
 
V případě nedodržení termínu dokončení díla bude zhotovitel povinen, na základě vyúčtování 
vystaveného objednatelem, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 
 
Veškeré obchodní a technické podmínky, které jsou součástí výzvy k podání nabídky a zadávací 
dokumentace budou obsaženy v uzavřené smlouvě o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo s vybraným 
dodavatelemjednat o obsahu smlouvy o dílo před jejím uzavřením a v případě, že nebude 
dosaženo shody na celém obsahu smlouvy, smlouvu neuzavřít a výběrové řízení zrušit, případně 
jednat o uzavření smlouvy s dalším účastníkemv pořadí dle hodnocení nabídek. 
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4. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:  
 
Cenová nabídka bude členěna na cenu bez DPH, DPH a vč. DPH – (viz příloha č.1 – Krycí list 
nabídky). 
 
Cena díla v sobě bude zahrnovat veškeré náklady na jeho zhotovení. Zhotovitel v rámci předmětu 
plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, vytýčení sítí, výkony a média, 
kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění této veřejné 
zakázky včetně zařízení staveniště a jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu apod.(viz příloha 
č.2–výkaz výměr). 
 
Účastníci na základě zadávací dokumentace zpracují položkové rozpočty, které budou obsahovat 
počet položek, dále navrhovanou jednotkovou cenu anavrhovanou cenu celkem.  
 
Předložením nabídky účastník prohlašuje, že se seznámil se všemi detaily, které mohou mít vliv na 
stanovení konečné ceny.  
 
 
5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: 
 
Zadávací dokumentací je kromě této Výzvy také: 
 
Příloha č. 1 - krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – výkaz výměr 
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo 
Příloha č. 4 – Celková situace, zákres v katastru 
Příloha č. 5 – Průvodní zpráva 
Příloha č. 6 – Souhrnná technická zpráva 
 
 
 
6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 
 
Nabídka bude zpracována v jazyce českém, předložena v jednom vyhotovení (originál), v uzavřené 
obálce označené identifikačními údaji firmy s označením: „NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka malého 
rozsahu – „Vybudování veřejných sběrných míst pro oddělený sběr složek komunálního odpadu 
v obci Všestudy“. 
 
Nabídka bude podána na adresu: Obecní úřad Všestudy, č.p. 40, 431 11 Všestudy a to poštou či 
osobně v úředních hodinách obce (viz. www.vsestudy.eu). 
Nabídky je možno podat nejpozději do 10.4.2020 do 15:00hodin. 
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7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY: 
 
Součástí nabídky, se skladbou v předepsaném pořadí, bude: 
 

1. vyplněný krycí list nabídky podepsaný oprávněným zástupcem účastníka 
 

2. rozpis nabídkové ceny zpracovaný dle bodu 4 tohoto zadání, rozpočet bude dodán v 
tištěné i v el. verzi na CD 

3. kopie výpisu ze živnostenského rejstříku, je-li do něj účastník zapsán v oblasti předmětu 
díla 

 
nebo  
 
kopii výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj účastník zapsán ne starší 90 dnů,  
 

4. čestné prohlášení k prokázání kvalifikace a pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může 
svou činností i nečinností při plnění této veřejné zakázky dle předmětu díla způsobit 
zadavateli i jakékoliv třetí osobě (nebo kopie pojištění), 
 

5. návrh smlouvy o dílo potvrzený oprávněným zástupcem účastníka. 
 
Všechny doklady budou předány v českém jazyce.  
 
Nabídka bude sešita a její obsah bude seřazen dle výše uvedeného pořadí jednotlivých dokumentů. 
 
 
8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA: 
 
V případě doložení kompletní nabídky (se všemi náležitostmi specifikovanými výše), bude 
rozhodujícím kritériem ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové 
ceny zakázky bez DPH. 
 
Vítězem veřejné zakázky bude účastník, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.  
 
 
9. PRÁVA ZADAVATELE: 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo upravovat zadání v průběhu veřejné zakázky, nejpozději však 3 dny 
před termínem odevzdání nabídek s tím, že termín odevzdání bude přiměřeně prodloužen.   
 
Účastníci jsou svými nabídkami vázáni minimálně 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po 
skončení lhůty pro podání nabídek. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet účastníkům předložené nabídky. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit a neuzavřít 
smluvní vztah se žádným z účastníkůs tím, že případné neuzavření smluvního vztahu nebude 
druhou stranou sankcionováno. 
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Účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti sveřejnou zakázkou. 
 
Výsledek veřejné zakázky bude zveřejněn na webových stranách obce Všestudy do patnácti 
pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele.  
 
Vítěz zakázky bude s rozhodnutím zadavatele seznámen písemně, taktéž vyloučení účastníci budou 
informováni o vyloučení písemně s uvedením důvodu jejich vyloučení. Námitky proti rozhodnutí 
zadavatele nejsou přípustné.  
 
10. ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
 
V případě dotazů kontaktujte odpovědnou osobu:  
 
Miloslav Čermák, starosta obce 
Obecní úřad Všestudy 
Všestudy č.p. 40 
431 11 Všestudy 
IČ:   00673331 
Telefon:  478 479 747 
Mobil:   731 000 888 
e-mail:   info@vsestudy.eu 
Datová schránka: nj4byge  
Číslo účtu:  10621441/0100  
Banka:   Komerční banka, a.s. 
 
11. PŘÍLOHY 

 
Příloha č. 1 - krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – výkaz výměr 
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo 
Příloha č. 4 – Celková situace, zákres v katastru 
Příloha č. 5 – Průvodní zpráva 
Příloha č. 6 – Souhrnná technická zpráva 
 


