OBEC KUNRTICE
Kunratice 158, 464 01 Frýdlant
IČ: 46744967

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
ve smyslu § 6 v návaznosti na § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

„VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KUNRATICE“

Zadavatel veřejné zakázky
Obec Kunratice
464 01 Frýdlant

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.
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Preambule
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci poptávkového
řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6
zákona.
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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele
Statutární zástupce
Sídlo
IČ
Telefon
E-mail
Web
Kontaktní osoba

2.

:
:
:
:
:
:
:
:

Obec Kunratice
Milan Götz, starosta
Kunratice 158, 464 01 Frýdlant
46744967
+420 482 312 156
obe.kunratice@seznam.cz
http://www.obeckunratice.cz
jméno : Milan Götz
funkce : starosta
e-mail : obec.kunratice@seznam.cz
telefon : +420 607 223 258

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KUNRATICE

v rozsahu projektové dokumentace, která je součástí zadávacích podmínek.
2.2. VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Stavba bude prováděna v souladu s platnými technickými normami ČSN, jejich změnami,
technickými podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami.
Při realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí.
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména vyhl. č. 363/2005 Sb.
O bezpečnosti práce a technické zařízení při stavebních pracích a všechny předpisy s tím
související.
Specifikace objektu (viz PD příloha č.3), který je předmětem veřejné zakázky:
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KUNRATICE
Předmětem výběrového řízení je realizace hřiště 32x15m s umělým vodopropustným
povrchem, včetně možnosti umělého osvětlení s intenzitou 100 nebo 200 luxů.
Údaje o dotčeném pozemku:
Katarální území: Kunratice u Frýdlantu
p.č.: 494/3
Vlastnické právo: obec Kunratice
2.3. Kvalitativní parametry
Veškeré dodávky nabízené uchazečem musí splňovat české normy a zákonné předpisy.
2.4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Projektová dokumentace je vypracovaná projektantem Markem Rosčukem, 464 01 Frýdlant,
Předměstská 1263, tel.:723 847 246, e-mail: marek.roscuk@seznam.cz
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Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že výzva k podání nabídky (dále jen
„výzva“) je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých
požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své
nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými ve výzvě, ale též ustanoveními příslušných
obecně závazných právních předpisů.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen
plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě či změny obchodních
podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení
uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.
V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné patenty, ochranné
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i
jiných, minimálně stejně kvalitativně a technicky obdobných řešení.
2.5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celkem bez DPH v Kč

1 294 857,75

2.4. MAXIMÁLNÍ A NEPŘEKROČITELNÁ NABÍDKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nabídková cena veřejné zakázky nesmí překročit částku:
Celkem bez DPH v Kč
Celkem včetně DPH v Kč

1 294 857,75
1 566 778,--

2.5. PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat veškeré dokumenty požadované zadavatelem, včetně informací
prokazujících splnění kvalifikace a návrh smlouvy.
Uchazeči musí předložit nabídku na celý rozsah veřejné zakázky, který je požadován a
specifikován v zadávací dokumentaci. Nabídky na dílčí plnění budou posuzovány jako
neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek.
Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
2.6. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Zadavatel nepřipouští pro žádnou část veřejné zakázky variantní řešení.
3.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění veřejné zakázky je obec Kunratice.

4.

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Předpokládaný termín zahájení plnění

:

po podpisu smlouvy

Předpokládaný termín ukončení plnění
Předpokládaný termín zahájení plnění

:

31.10.2016

5.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

smlouvy

Uchazeč předloží doklady prokazující splnění kvalifikace pouze v jednom vyhotovení.
5.1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODLE § 53
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 písm. a) - k) :
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle § 54 písm. d);
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) - k) předložením
čestného prohlášení. Tento doklad nesmí být k termínu pro podání nabídek starší 90
kalendářních dnů.
5.2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODLE § 54
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
5.3. PROKAZOVÁNÍ KVLAIFIKACE
-

-

6.

Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Výpis
z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být k termínu pro podání
nabídek starší 90 kalendářních dnů.
Zadavatel požaduje v souladu s § 57 odst. 1 zákona před uzavřením smlouvy předložit
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se
kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY ZA PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky a to absolutní částkou v
českých korunách.
6.2. ČLENĚNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude uvedena v Kč v členění:




Celková nabídková cena dle výkazu výměr bez DPH
DPH
Celková nabídková cena dle výkazu výměr včetně DPH

6/16

6.3. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu výměr včetně krycího listu
rozpočtu - viz příloha č. 3 výzvy. Ocenění jednotlivých činností je třeba provést pro
uvedený rozsah prací s tím, že nabídková cena musí být platná min. do doby dokončení
stavby. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky výkazu výměr. Dojde-li k nesouladu
mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny
rozhodující výkaz výměr. Jakékoliv zásahy uchazečů do výkazu výměr a soupisu prací a
dodávek jsou bez předchozího souhlasu zadavatele nepřípustné.
6.4. NÁLEŽITOSTI NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, musí zahrnovat veškeré
náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně
všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí
rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje
nutné pro realizaci zakázky, dále dopravu do místa určení, žádné vícenáklady uvedené
mimo nabídku nebudou akceptovány.
6.5. PODMÍNKY PRO PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou
měny nebo cla.
6.6. MAXIMÁLNÍ A NEPŘEKROČITELNÁ NABÍDKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nabídková cena veřejné zakázky nesmí překročit částku bez DPH – 1 294 857,75 Kč
7.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
-

-

-

8.

Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.
Fakturace bude provedena na základě faktury po předání předmětu zakázky a podpisu
předávacího protokolu.
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený
pověřenou osobou zadavatele. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje dodavatel v
položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. Ve faktuře
bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.
Faktura - daňový doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných
právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude
zadavatelem vrácena zpět dodavateli k doplnění.
Pro splatnost faktury se sjednává lhůta min. 30 kalendářních dní ode dne průkazného
doručení faktury potvrzené pověřenou osobu zadavatele. Zadavatel se zavazuje zaplatit
fakturu v termínu splatnosti.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b)
nejnižší nabídková cena bez DPH v Kč.

9.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
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-

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat veškeré požadavky
stanovené zadavatelem v textu výzvy a to jak požadavky věcné a technické, tak
požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za
nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Závazný návrh smlouvy o
dílo je přílohou č. 4 výzvy k podání nabídek. Případná ustanovení smlouvy doplněná a
zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s tímto návrhem smlouvy o dílo a nesmí
vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele v tomto
návrhu „smlouvy o dílo“ uvedené.
Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.
Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

-

10. ČLENĚNÍ NABÍDKY
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této výzvy)
Druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh
Doklady k prokázání kvalifikace
Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených ve výzvě
Návrh smlouvy dle bodu 9. této výzvy
Další přílohy (nepovinné)

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
-

Poštou na adresu Obec Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant
Osobně se nabídka podává zadavateli do podatelny v úředních hodinách, na adrese Obecní
úřad Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 15.6.2016 do 14:00 hod.
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání
k poštovnímu doručení).

12. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 60 dní.

13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
13.1. OZNAČENÍ NABÍDKY
Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné kopii jako výtisk č. 2.
Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KUNRATICE“ - NEOTEVÍRAT
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13.2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této výzvě.
13.3. DALŠÍ POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka musí být datována, na krycím listu podepsána uchazečem, resp. osobou
oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k
takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně
ověřenou kopii plné moci.
13.4. ÚPRAVA NABÍDKY
- Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí
být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou
nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Pokud
nabídka bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na
konci za vlastní nabídkou uchazeče.
- Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu,
telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „krycím listu“ své
nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude
přesto považována za doručenou.
- Další informace - dotazy, konzultace:
 Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci telefonicky. Odpovědi na dotazy jednotlivých uchazečů budou v co
nejkratším možném termínu zaslány písemně nebo e-mailem vždy všem zájemcům.
14. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZA DAVATELE
-

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, a to i bez udání důvodů.
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v poptávkovém řízení.
Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky, které musí být spolu s další
dokumentací o zadání veřejné zakázky archivovány.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.

V Kunraticích dne………………….
………………..………………
za zadavatele starosta obce
Milan Götz
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PŘÍLOHY:
1.
2.
3.
4.

Vzor krycího listu nabídky
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona
Projektová dokumentace včetně výkazu výměr v elektronické podobě
Závazný návrh smlouvy o dílo
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PŘÍLOHA Č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KUNRATICE

Název

2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název organizace
Sídlo/místo podnikání
Tel./fax
E-mail
IČ
DIČ
Spisová značka v obchodním rejstříku
Osoba oprávněná jednat za zájemce
Kontaktní osoba
Tel./fax
E-mail

3. NABÍDKOVÁ CENA
b ez D P H

D PH

včetně DPH

4. MĚNA, VE KTERÉ JE NABÍDKOVÁ CENA V BODU 3. UVEDENA
CZK

5. OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZA ZÁJEMCE JEDNAT
Titul, jméno, příjmení
Funkce
Datum
Podpis oprávněné osoby
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PŘÍLOHA Č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) -k) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti):
název společnost
sídlo
IČ
čestně prohlašuji (-eme), že:
dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona
Já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve
prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; Tento předpoklad splňujeme jak ve vztahu území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona
Já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; Tento předpoklad splňujeme jak ve vztahu území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona
Já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání
nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštní právního předpisu;
dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona
Vůči majetku společnosti neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů;
dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona
Majetek společnosti není v likvidaci;
dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona
V evidenci daní naší společnosti nejsou zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště;
dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona
Nemáme nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště;
dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona
Nemáme nedoplatky na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa bydliště či bydliště;
dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona
Žádný ze členů statutárního orgánu uchazeče ani žádný z odpovědných zástupců uchazeče ve smyslu zvláštních
právních předpisů ani žádná z osob prokazujících odbornou způsobilost v souladu s § 54 písm. d) zákona a odpovídající
za činnost dodavatele při plnění výše uvedené veřejné zakázky nebyla v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně
potrestána či jí nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.
dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona
Nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
dle § 53 odst. 1 písm.k) zákona
Společnosti nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu
......................... dne ......................

………..………........................................................
jméno a funkce oprávněného zástupce uchazeče
podpis (razítko)
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PŘÍLOHA Č. 3:

Projektová

dokumentace

včetně

výkazu

výměr

v

elektronické

podobě
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Příloha č. 4:

SMLOUVA O DÍLO
č.
Název zakázky:

Víceúčelové hřiště Kunratice
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník")

Objednatel:

Obec Kunratice

Sídlo objednatele:

Kunratice 158, 464 01 Frýdlant

Telefon / Fax, (e-mail) :

+420 482 312 156, 607 223 258, obec.kunratice@seznam.cz

IČO:

46744967

DIČ:

Obec Kunratice není plátcem DPH

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

94-0003418461/0710

Zastoupena:

Milan Götz – starostou obce

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Milan Götz – starostou obce

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Milan Götz – starostou obce

Zhotovitel:
Sídlo zhotovitele:
Zápis v obchodním rejstříku:
Telefon, fax, (e-mail):
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Odpovědná osoba:
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ve věcech technických oprávněn k jednání:
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1. Předmět smlouvy
2 Předmětem smlouvy je: Víceúčelové hřiště Kunratice v rozsahu nabídkového rozpočtu, který je
nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
3

2. Podklady
Závaznými podklady k provedení díla jsou:
Tato smlouva
Nabídkový rozpočet
Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost
je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla
Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této
smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými
jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených
v cenové nabídce a činí:

Celková nabídková cena bez DPH

Kč

DPH 21%

Kč

Cena za dílo celkem vč. DPH

Kč
4. Termín plnění

Termín zahájení prací:
Termín dokončení prací:
V případě špatných klimatických podmínek, bude o stejný časový úsek, ve kterém bude nutné
stavební práce přerušit, posunut i termín dokončení prací.

5. Předání a převzetí díla
Zhotovitel vyzve 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Dílo bude
zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí
budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a
bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a
převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a
obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídkovému
rozpočtu.
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6. Platební podmínky
Fakturace bude provedena po předání díla objednateli na základě odsouhlaseného soupisu prací.
Splatnost faktury se sjednává na minimálně 30 kalendářních dní.
Změna objemu prací včetně změny ceny díla bude vždy sjednána písemnou formou dodatkem ke
smlouvě o dílo. Výpočet ceny víceprací bude vycházet z oceněného výkazu výměr. Ceny prací
neobsažených v nabídkovém rozpočtu budou oceněny dle katalogu směrných cen stavebních prací
ÚRS Praha, a.s. vydaných pro I. pol. 2016.

7. Záruky a smluvní pokuty
Dodavatel poskytuje záruku na celý předmět zakázky v délce 36 měsíců na stavební práce a to
od data podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků.
Objednatel má právo účtovat a zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za
prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý
den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednateli.
V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat a
objednatel je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z nezaplacené
částky za každý den prodlení.

8. Závěrečná ujednání
Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s
ní.
Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného
podpisu.
Tato smlouva o dílo je podepsána ve 3 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1
zhotovitel.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s
touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
Obchodního zákoníku.
V…………… dne ………….
Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………..

………………………………..
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