
Zadavatel 

 
Obec Dětmarovice 

73571 Dětmarovice 27 
 

V Dětmarovicích dne 16.6.2017 

Pod číslem jednacím: OÚD/2086/2017  

Věc:  Výzva k účasti v zakázce malého rozsahu na realizací stavby „Plošná oprava povrchu 
komunikace k Doubravě“ 

Vážení, 

dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na provedení 
plošné opravy povrchu komunikace pokládkou asfaltobetonového povrchu.  

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zakázky: „Plošná oprava povrchu komunikace k Doubravě“ 
 

Zadavatel:   Obec Dětmarovice 
Se sídlem:   735 71  Dětmarovice 27 
Zastoupen:    Ing. Ladislav Rosman, starosta obce 
Právní forma:  801 - Obec 
IČ: 00297445 
DIČ: CZ00297445 
 
Kontaktní osoba:   Jarmila Popiolková, tel. 596 540 145, e-mail:majetek@detmarovice.cz  

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky: „Plošná oprava povrchu komunikace k Doubravě“. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení plošné opravy asfaltového povrchu komunikace 
v obci Dětmarovice. 
Jedná se o část komunikace vedoucí směrem do obce Doubrava, na které bude provedena plošná 

oprava stávajícího poškozeného asfaltového povrchu. 

 
Úsek komunikace, na němž je požadováno provedení opravy poškozeného povrchu, začíná u 
křižovatky poblíž domu č.p. 45 Koukolná, obec Dětmarovice a končí za odbočkou k domu čp. 636 v 
Dětmarovicích. Délka tohoto úseku komunikace je cca 450 m, plocha cca 2000 m

2
. 

Komunikace se nachází na pozemcích parc.č. 3957/1, 3957/2 a 3845/8 v k.ú. Dětmarovice. 

 
V případě, že se na komunikaci nacházejí šoupátkové nebo hydrantové poklopy, požadujeme provést 
jejich úpravu do nivelety konečné úpravy povrchu komunikace.  
Na komunikaci jsou umístěny nivelační body, které je nutné zachovat!!! 
Podrobnější údaje sou vymezeny v příloze č. 2 - položkový rozpočet. 
           

Místo plnění: území obce Dětmarovice 

Termín realizace: do 31.8.2017 
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3. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání 

Doručení Vaší písemné nabídky očekáváme nejpozději do 30. června 2017 do 10:
00

 hodin na 
adresu: 

     Obecní úřad Dětmarovice 
                               Dětmarovice č.p. 27 
                               735 71 Dětmarovice 

Písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) 
s označením NEOTEVÍRAT NABÍDKA – Realizace stavby „Plošná oprava povrchu komunikace 
k Doubravě“.  

Na obálce uveďte obchodní název předkladatele, svou adresu a IČ. 

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

1. Uchazeč ve své nabídce předloží v prosté kopii příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k 
předmětu této veřejné zakázky a aktuální výpis z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku 
zapsán), který nebude starší než 90 dnů. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah 
zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání. 

2. Uchazeč ve své nabídce předloží přehled významných stavebních prací obdobného charakteru 
(plošné opravy komunikací) realizovaných uchazečem v posledních 2 letech. Součástí seznamu 
budou minimálně 3 zakázky stejného charakteru. U jednotlivých referencí budou vždy uvedeny 
rozpočtové náklady, termín realizace a objednatel vč. jména a telefonického kontaktu osoby pro 
ověření reference. 

5. Obchodní podmínky 

Návrh Smlouvy o dílo – obchodní podmínky 

Uchazeč ve své nabídce předloží návrh Smlouvy o dílo, který musí být podepsán oprávněnou osobou. 
Dodavatelem předložený návrh smlouvy musí po obsahové stránce akceptovat veškeré požadavky 
stanovené zadavatelem v této výzvě a jejich příloh. 

Návrh Smlouvy o dílo obsahovat minimálně tyto ustanovení: 

a) kontaktní osoby pro smluvní věci, pro technické záležitosti, 

b) předmět díla (viz čl. 2. této výzvy) – tučně vyznačená část, 

c) nabídkovou cenu bez DPH, DPH a vč. DPH, 

d) ustanovení, že nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady na řádné 
splnění. 

e) platební podmínky: 

- platby budou prováděny v Kč, 

- splatnost faktury minimálně 14 kalendářních dnů, 

- zálohové platby nebudou poskytovány. 

f) termín realizace  do 31.8.2017 

g) délku záruční lhůty (min. 36 měsíců.), 

h) smluvní pokuty, sankce: 
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- v případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění stanovený smlouvou, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši stanovené v nabídce v Kč vč. DPH za každý den prodlení (min. 3.000,-
- Kč za každý den prodlení), 

- v případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, uhradí 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč vč. DPH za každou vadu a každý den prodlení. 

- výše celkové smluvní pokuty nebude nijak omezena, 

- ustanovení že dohodnutá smluvní pokuta bude uhrazena vedle náhrady škody, která vznikne 
poručením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

Místo plnění 

- území obce Dětmarovice  

Podmínky, za nichž je možné překročit nabídkovou cenu 
Dodavatel může překročit nabídkovou cenu pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty na 
plnění, které je předmětem zakázky. 

6. Požadavky na zpracování nabídky 

 Písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) 
s označením NEOTEVÍRAT NABÍDKA –„Plošná oprava povrchu komunikace 
k Doubravě“. 

- názvem a adresou dodavatele a pověřené společnosti, 

- Součástí nabídky bude položkový rozpočet na opravu předmětné části komunikace  a 
písemný návrh smlouvy zcela respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách (viz 
výše) podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k 
podpisu včetně jeho způsobu bude doloženo příslušným oprávněním (např. výpis 
z obchodního rejstříku, plná moc). 

- Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to cena včetně DPH. Tato cena bude 
stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí obsahovat veškeré náklady spojené s 
realizací předmětu plnění této zakázky. 

- Termín realizace: viz čl. 5. této výzvy. 

- Nabídka bude dodána v českém jazyce a v jednom originále. 

- Součástí nabídky bude vyplněný krycí list, který je přílohou č.1 

7. Hodnotící kritéria 

Základním kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 

Hodnocena bude nabídková cena v Kč uvedená v krycím listě a v návrhu smlouvy o dílo. 
Výsledné pořadí uchazečů bude určeno od nejnižší (nejvhodnější nabídka) po nejvyšší (nejméně 
vhodná nabídka) nabídkovou cenu. 

8. Ostatní 

Prohlídka oblastí se oficiálně neprovádí, jedná se o lokalitu, která je volně přístupná. Je však vhodné 
provést obhlídku v terénu. Možný termín obhlídky a konzultace lze případně dohodnout. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení. 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ustanovení zákona 
jsou použita pouze podpůrně. 

Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené 
s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro podání 
nabídek nevrací. 

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené 
zadavatelem. 
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman, v.r. 
starosta obce  

 

9. Přílohy 

Příloha č. 1 – Krycí list 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet 
Příloha č. 3 – mapa části komunikace, na níž má být provedena oprava 


