Obec Paršovice
Paršovice 98, 753 55 Paršovice
______________________________________________
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
Název zakázky:
PARŠOVICE – prodloužení vodovodu na p. č. 323/16 a 1711
Zadávací řízení:
Zakázka malého rozsahu zadávaná postupem mimo režim zákona
(Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále v textu vyskytne
odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými
ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně)
Zadavatel postupuje plně v souladu s §6 zákona s důrazem na naplnění zásad transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace a Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu obce Paršovice ze dne
31. ledna 2017.

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Obec Paršovice
Paršovice 98, 75355 Paršovice
00636461
CZ 00636461
581 621 152
581 621 152
starosta@obecparsovice.cz

Odpovědná osoba: Ing. Lubomír Dostál

Kontaktní osoba:
ve věci zadávacího řízení: Ing. Lubomír Dostál
v technických záležitostech: Ing. Lubomír Dostál

Evidenční číslo zakázky: 1/001/2020
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ZADÁVACÍ PODMÍNKY







Zadávací podmínky tvoří veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě a zadávací dokumentaci.
Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací
dokumentace. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich
provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací
dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.
Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných
norem. Uchazeč je povinen se při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými
v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Předložením nabídky uchazeč přijímá veškeré podmínky a požadavky uvedené v této výzvě
k předložení nabídek a zadávací dokumentace.

1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Název zakázky:

PARŠOVICE – prodloužení vodovodu na p. č. 323/16 a 1711

Místo realizace:

k.ú. Paršovice, na pozemcích p.č.323/16 a p.č. 1711

Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem veřejném zakázky jsou stavební práce spočívající v prodloužení stávajícího vodovodu v obci
Paršovice, které umožní zásobování vodou pro připravovanou výstavbu rodinnými domy v severní části
obce.
Trasa prodloužení vodovodu začíná napojením na konec stávajícího vodovodního řadu u domu č.p.85.
Stávající vodovod prochází po severní straně místní komunikace v zeleném pásu. Od napojení na stávající
vodovod navržené prodloužení vodovodu pokračuje až do konce trasy stále po severní straně komunikace.
V místě zúžení prostoru trasa prochází na rozhraní zeleného pásu a komunikace. V tomto místě navíc
prochází stávající dešťová kanalizace, která bude v rámci výstavby prodloužení vodovodu přeložena
v souběhu s oplocením pozemku. Za tímto zúžením trasa pokračuje v souběhu se stávající splaškovou
kanalizací v kraji asfaltové komunikace až do konce prodloužení vodovodu.
Pro potrubí je zvolen nekovový materiál, potrubí AQUALINE RC2 (Typ2) PE 100RC, PN16, SDR 11, typ 2
s PE tvarovkami a elektrotvarovkami. Na potrubí budou umístěny potřebné armatury, vyrobené z litiny.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované Ing. Zdeňkem Spáčilem,
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, číslo autorizace u ČKAIT 1200240, IČO 11556374,
Pod Hůrkou 485, 753 01 Hranice a v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolení ke stavbě
vodního díla: „Paršovice, prodloužení vodovodu na p.č. 323/16 a 1711, které vydal Městský úřad Hranice,
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí pod č.j.
OSUZPD/24728/19-3 dne 5.8.2019.
Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou uvedeny v návrhu
Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č.5 této zadávací dokumentace.
2. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ:
Zahájení provádění díla
Ukončení a předání díla

předpoklad 1. 6. 2020
nejpozději do 31. 8. 2020

Termín ukončení a předání díla je závazným termínem a zároveň dílčím kritériem pro posouzení
ekonomické výhodnosti nabídek. Uchazeč jej uvede v odst.1, čl.4. ve Smlouvě o dílo.
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3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 876.000,- Kč bez DPH
Jedná se o předpokládanou výši peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné
zakázky.
4. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí
zadávací dokumentace je:
 Tato výzva, jako textová část zadávací dokumentace
 Projektová dokumentace „Paršovice, prodloužení vodovodu na p.č. 323/16 a 1711“ – Dokumentace
pro provedení stavby (DPS) – příloha č.1
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
C.1 Situace širších vztahů 1 : 10 000
C.2 Katastrální situace 1 : 1 000
C.3 Koordinační situace 1 : 500
D. Dokumentace objektů
D.1 Technická zpráva
D.2 Podélný profil
D.3 Uložení potrubí
D.4 Revizní šachta
D.5 Podklady pro vytyčení
D.6 Kladečské schéma
D.7 Výpis materiálu
E. Dokladová část
 Formulář Krycí list nabídky – příloha č.2
 Formulář-čestné prohlášení-vzor – příloha č.3
 Položkový soupis prací a dodávek s výkazem výměr (slepý rozpočet) – příloha č.4
 Návrh Smlouvy o dílo – příloha č.5
 Formulář – Harmonogram realizace veřejné zakázky– příloha č.6
 Formulář – Seznam subdodavatelů – příloha č.7
 Projektová dokumentace, elektronická podoba formulářů a Položkového soupisu prací a dodávek
s výkazem výměr (slepý rozpočet) na nosiči DVD – příloha č.8
5. PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy, případným dalším zájemcům bude poskytnuta na požádání
touto formou:
a) osobně
- dne 29.4.2020 v době od 08.00 do 10.00 hod a od 14.15 do 17.00 hod
- dne 30.4.2020 v době od 08.00 do 10.00 hod a od 14.15 do 15.15 hod
- dne 4.5.2020 v době od 08.00 do 10.00 hod a od 14.15 do 17.00 hod
- dne 5.5.2020 v době od 08.00 do 10.00 hod a od 14.15 do 15.15 hod
- dne 6.5.2020 v době od 08.00 do 10.00 hod a od 14.15 do 17.00 hod
na adrese Obec Paršovice, Paršovice 98, 753 55 Paršovice (podatelna obecního úřadu)
b) zaslány poštou
-na základě písemné žádosti doručené:
 Poštou - na adresu Obec Paršovice, Paršovice 98, 753 55 Paršovice
 E-mailem – na adresu starosta@obecparsovice.cz
Písemná žádost zájemce musí být zadavateli doručena ve lhůtě od 28. 4. 2020 do 4. 5. 2020 do
15.00 hod. Vyžádání dokumentace doručené v této lhůtě je považováno za řádné.
Kontaktní osoba: Ing Lubomír Dostál, email:starosta@obecparsovice.cz
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6. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM:
-

Uchazeč je oprávněn ve lhůtě pro podání nabídek po zadavateli požadovat písemně dodatečné
informace k zadávacím podmínkám.
Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději do 12. 5. 2020 do 15.00hod.
Na pozdější podání žádosti o dodatečné informace nebude zadavatel brát zřetel.
Žádost lze zaslat i emailem na adresu starosta@obecparsovice.cz
Zadavatel může poskytnout dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
V odpovědi na dotaz zadavatel uvede i úplné znění dotazu.
Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám všem osloveným dodavatelům.
Dodatečná informace bude zároveň uveřejněna i na www stránkách zadavatele-

https://www.obecparsovice.cz/urad-obce/verejne-zakazky/rok-2020/
7. ZMĚNA PODMÍNEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a
to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu
obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.
Změna bude provedena písemnou formou nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
8. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy a to bez udání důvodů.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům.
9. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:
Zadavatel umožní zájemcům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění bude uskutečněna nejpozději 5
dnů před uplynutím lhůta pro podání nabídek. Termín prohlídky je stanoven na 11. 5. 2020 od 14:30 hodin.
Zájemci o prohlídku místa plnění veřejné zakázky se shromáždí na místě plnění veřejné zakázky. Mimo
tento termín již nebude možné absolvovat prohlídku se zástupcem zadavatele.
10. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
-

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke
kvalifikaci budou součástí nabídky.
Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho
nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění
kvalifikace.

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele.
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b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením (vzor-viz.
příloha č. 3)
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky,
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či
licenci,
c) dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. doložení příslušného Osvědčení o autorizaci podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor:
„Vodohospodářské stavby“, nově „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“.

Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie dokladů
uvedených pod písmeny a) – c).
11. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Jsou dány příslušnými platnými ČSN, ON, TP, doklady o zkouškách.
Základní podmínky pro uskutečnění dodávky a pro vztahy mezi účastníky řízení platí ustanovení
Občanského zákoníku.
Provádění prací: zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Rovněž odpovídá za
provedení prací v požadované kvalitě a stanovených termínech.
12.LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:
Způsob podání nabídek:
Místo pro podávání nabídek:

18. 5. 2020 do 15:00 hod.
poštou nebo osobně
Obec Paršovice, Paršovice 98, 753 55 Paršovice
podatelna obecního úřadu

Osobně lze nabídky předat:
- 13. 5. 2020 v době od 08:00 hod -10:00 hod a od 14:15 hod do 17:00 hod
- 14. 5. 2020 v době od 08:00 hod -10:00 hod a od 14:15 hod do 15:15 hod
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- 15. 5. 2020 v době od 07:00 hod -10:00 hod
- 18. 5. 2020 v době od 07:00 hod -10:00 hod a od 14:15 hod do 15:00 hod
Při podání nabídky poštou se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou Obecního
úřadu Paršovice na adrese výše uvedené.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky
zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
13. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK:
-

-

Otevírání obálek provede hodnotící komise stanovená zadavatelem
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevře a zadavatel o této skutečnosti
dodavatele písemně vyrozumí.
Dodavatel, který nepředloží nabídky v požadovaném rozsahu, jeho nabídka nebude úplná, nebo
nebude splňovat požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách, bude z další účasti
v zadávacím řízení vyřazena. O této skutečnosti bude dodavatel informován včetně odůvodnění.
Z otvírání obálek komise vyhotoví protokol.

14. ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ:
Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude posuzovat nejnižší nabídkovou cenu a termín
(lhůtu) ukončení a předání celého předmětu plnění veřejné zakázky ve vztahu k předpokládanému
zahájení prací – 1.6.2020
Způsob hodnocení dílčích kritérií:
Nabídková cena – váha 70%
U tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnotící komisí hodnocena výše nabídkové ceny bez DPH
uvedená v návrhu smlouvy podle vzorce:
Počet bodů kritéria = 100 

cena minimální nabídky
cena hodnocené nabídky

x 0,70

Dílčí kritérium: Termín (lhůta) dodání – váha 30%
U tohoto dílčího kritéria bude hodnotící komisí hodnocen termín (lhůta) ukončení a předání celého předmětu
plnění veřejné zakázky v kalendářních dnech vztažený k předpokládanému termínu zahájení prací, tj.
k 1.6.2020 (jedná se o počet dní, které uplynou od 1. června 2020 (tj. předpokládaného zahájení provádění
díla), ke dni ukončení a předání díla uvedeného uchazečem ve Smlouvě o dílo v odst.1, čl.4. (např. zadavatel
uvede ve smlouvě o dílo termín ukončení a předání díla 30.6.2020 = 29 dnů), podle vzorce:
nejkratší termín (lhůta) dokončení díla
Počet bodů kritéria = 100 x --------------------------------------------------------------termín (lhůta) dokončení díla hodnocené nabídky

x 0,30

Nejdelší přípustný termín (lhůta) dokončení díla je stanoven na 31. 8. 2020, tj. 91 dnů od
předpokládaného termínu zahájení prací.
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U jednotlivých nabídek bude stanoven počet bodů pro jednotlivá hodnotící kritéria. Body za obě hodnotící
kritéria se následně sečtou. Výsledný nejvyšší součet bodů u jednotlivých nabídek znamená nejlepší umístění
v pořadí hodnocení. Výpočet je prováděn na dvě desetinná místa. V případě rovnosti bodů rozhoduje los.
15. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:
NABÍDKOVÁ CENA
- Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby bez daně
z přidané hodnoty. Nabídková cena bude dále zpracována jako cena pevná s rozlišením na část bez
DPH a samostatně DPH ve členění způsobilých a nezpůsobilých výdajů dle položkového rozpočtu.
Pevná cena je platná po celou dobu realizace.
- Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících.
- Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které
nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění zakázky, zahrnout do ceny
- Nabídková cena bude uvedena v české měně.
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (ROZPOČET)
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá položkový soupis prací a dodávek
s výkazem výměr (ve formě slepého rozpočtu) v tištěné formě a v elektronické podobě. Uchazeč je povinen
prokázat cenu předložením položkového soupisu prací a dodávek (oceněného výkazů výměr). Jednotkové
ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že
nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkový soupis prací a dodávek
(rozpočet) musí být součástí nabídky uchazeče.
ZMĚNA VÝKAZU VÝMĚR
Pokud zadavatel na základě žádosti vyzvaných dodavatelů o veřejnou zakázku upřesní obsah výkazu
výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením
položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu zahrnout do svého položkového rozpočtu.
Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

16. OBSAH A FORMA NABÍDKY:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem
uchazeče. Bude odevzdána v tištěné, pevně spojené podobě, kdy všechny stránky nabídky budou očíslovány
vzestupnou číselnou řadou, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části
nabídky budou tvořit jeden celek. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy. Nabídka bude předložena v
jednom originálním vyhotovení.
PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce, označené na viditelném
místě heslem "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PARŠOVICE, PRODLOUŽENÍ VODOVODU NA P.Č.
323/16 A 1711 - NEOTVÍRAT". Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

INFORMACE O JAZYCE NABÍDKY
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
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Nabídka musí obsahovat:
 Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby
(osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise
z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních
předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky)
 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO – viz příloha č.5 zadávací dokumentace. Uchazeč
vyplní pouze pole v hranatých závorkách s textem „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“. Návrh
smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku
popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem
 Položkový soupis prací a dodávek (příloha č.1 SoD)
 Harmonogram realizace veřejné zakázky (příloha č.2 SoD)
 Seznam subdodavatelů (příloha č.3 SoD)
 Prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
 Výpis z obchodního rejstříku
 Živnostenský list
 Osvědčení o autorizaci
17. INFORMACE O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:
-

O výsledku zadávacího řízení budou bez zbytečného odkladu informováni všichni dodavatelé, kteří
podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a kteří nebyli vyřazeni z další účasti v zadávacím řízení.
Oznámení výsledku zadávacího řízení bude dodavateli sděleno formou „Oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky“
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude minimálně obsahovat tyto informace:
o Identifikační údaje dodavatelů, jejichž nabídky byly hodnoceny
o Výsledek hodnocení nabídek
o Pořadí nabídek

18. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a
doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla
vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu
- 60 měsíců ode dne převzetí zařízení objednatelem a počíná běžet předáním předmětu díla po
úspěšném ukončení zkušebního provozu
19. PLATEBNÍ PODMÍNKY
-

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

-

Veškeré platby za vykonanou práci a dodávky v rámci plnění díla budou probíhat pouze
bezhotovostně - platbou na bankovní účet zhotovitele uvedený v úvodu této smlouvy.

-

Cena za dílo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli bezhotovostně na základě jedné faktury
(daňového dokladu) vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, a to po řádném
dokončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Touto fakturou se zúčtují veškeré
dodávky a práce provedené zhotovitelem dle této smlouvy. Součástí faktury musí být podrobná
specifikace fakturované částky a objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Soupis
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provedených prací a dodávek předloží zhotovitel před vystavením faktury objednateli
k odsouhlasení. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů. Do 5 pracovních dnů po
doručení odsouhlaseného soupisu vystaví zhotovitel fakturu a zašle ji objednateli. V případě, že
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti
zhotoviteli zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti pak počíná
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
-

Faktura musí být označena názvem předmětu plnění veřejné zakázky, tj. ,,PARŠOVICE –
prodloužení vodovodu na p. č. 323/16 a 1711“ a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.

-

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli, a to za
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou.

-

Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla
připsána na účet objednatele.

-

Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

20. UZAVŘENÍ SMLOUVY:
Po oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, je povinen uchazeč uzavřít smlouvu se zadavatelem
maximálně do 7 dnů ode dne, kdy byl písemně vyrozuměn o výsledku zadávacího řízení, pokud neodmítne
smlouvu uzavřít. V případě, že smlouva s tímto uchazečem nebude v tomto termínu uzavřena, bude postupně
k uzavření smlouvy vyzván uchazeč, který se umístil na druhém, případně třetím místě.
Také v těchto případech platí, že smlouva musí být uzavřena maximálně do 7 dnů ode dne, kdy k tomu byl
vyzván, pokud neodmítne smlouvu uzavřít.
21. JINÉ
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím
definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo
technologií srovnatelnou nebo vyšších kvalitativních parametrů.
Zadavatel si vyhrazuje právo: nevracet uchazečům podané nabídky, neposkytovat náhradu nákladů, které
uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, podmínky zadávacího řízení změnit v
průběhu.
Podané námitky nemají odkladný účinek.
Jakékoliv porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích podmínek ze strany uchazeče nebo
uvedení nepravdivých informací v nabídce je důvodem k jeho vyloučení ze zadávacího řízení.
V Paršovicích dne: 28. 4. 2020

Podpis osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:
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Ing. Lubomír Dostál, starosta

