Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce:
„Ve ejná prostranství v obci D dice“
ve ejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky:

Ve ejná prostranství v obci D dice
Zadavatel

Název a adresa:
I :
Osoby oprávn né za
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
E-mail, tel, fax:

Obec D dice
Obecní ú ad D dice
D dice 40
675 41
00376825
Pešl Bohumil – starosta
Pešl Bohumil – starosta
ou-dedice@volny.cz, 724 136 630

I.
Identifika ní údaje a adresa zadavatele
Právní forma: obec
Název zadavatele: Obec D dice
I : 00376825
Doru ovací adresa: Obecní ú ad D dice, D dice 40, 675 41
II.
Vymezení p edm tu ve ejné zakázky a jeho technická specifikace
Zhotovení stavebních prací „Ve ejná prostranství v obci D dice“ v rozsahu projektové
dokumentace vypracované projekcí STABO MB s.r.o., Jechova 1576, Mor. Bud jovice a
ATELIÉR BDŠ, s.r.o., Žižkova 1697/17, Jihlava
Popis stavebních prací:
P edm tem ve ejné zakázky je obnova ve ejných prostranství v obci D dice, par. . 172/7,
404/6, 404/7, 413/1, 413/3,
411/1 kat. území D dice dle technické dokumentace.
Podrobn jší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Celková doba pln ní díla
Zahájení stavby (po ádném ukon ení ve ejné zakázky a podpisu smlouvy o dílo) se
p edpokládá v m síci dubnu 2009
Dokon ení p edm tu pln ní se stanovuje do 30.9.2009.
Místo pln ní/realizace
Kraj Vyso ina, par. . 172/7, 404/6, 404/7, 413/1, 413/3, 411/1 kat. území D dice
Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky
Druhy stavebních prací
Stavební práce

CPV
45223200-8

1

MJ
soubor

Rozsah
1

III.

Údaje o zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentaci tvo í:

Tato „Výzva k podání nabídky“ v etn 2 p íloh (krycí list nabídky, vzor estného
prohlášení,) – je k dispozici v listinné i elektronické podob (elektronická podoba je
k vyžádání u Bohumila Pešla - starosty, e-mail: ou-dedice@volny.cz)
a
Projektová dokumentace vypracovaná projekcí STABO MB s.r.o., Jechova 1576, Mor.
Bud jovice a ATELIÉR BDŠ, s.r.o., Žižkova 1697/17, Jihlava v etn výkazu vým r
vypracovaným projekcí ATELIÉR BDŠ, s.r.o., Žižkova 1697/17, Jihlava – projektová
dokumentace s výkazem vým r v písemné i elektronické podob je k vyzvednutí na
Obecním ú ad D dice, D dice 40, 675 41 e-mail: ou-dedice@volny.cz.
Pokud projektová dokumentace, nebo výkaz vým r obsahuje požadavky nebo odkazy
na obchodní firmy, názvy nebo jména a p íjmení, specifická ozna ení zboží a služeb,
které by vedly ke zvýhodn ní nebo vylou ení ur itých dodavatel nebo ur itých
výrobk , zadavatel umož uje v t chto p ípadech použití i jiných, kvalitativn a
technicky obdobných materiál nebo výrobk .

IV.

Lh ta a místo pro podání nabídek

Lh ta pro podání nabídek kon í 7.4.2009 v 15:00 hod.
Nabídka bude doru ena na adresu Obecní ú ad D dice, D dice 40, 675 21, v ádn
uzav ené obálce opat ené na p elepu razítkem a na p ední stran ozna ené: „NEOTVÍRAT
– ZAKÁZKA – „Ve ejná prostranství obce D dice“. Na obálce bude uvedena adresa, na
níž je možné zaslat oznámení o výsledku zakázky.
Nabídky je možné doru it poštou na adresu: Obecní ú ad D dice, D dice 40, 675 21
nebo osobn každou st edu od 18 do 20 hod., poslední den lh ty od 14.30 do 15.00 hod.
Spln ní lh ty pro podání nabídek se posuzuje podle záznamu zadavatele.
V.

Požadavky na prokázání spln ní kvalifikace

Doklady, jimiž uchaze prokáže spln ní kvalifikace:
Uchaze je povinen prokázat spln ní kvalifikace ve lh t pro podání nabídek. Podává-li
nabídku více uchaze
spole n , prokazuje každý z nich spln ní kvalifikace v plném
rozsahu, to se netýká ekonomické, finan ní nebo technické zp sobilosti nebo oprávn ní
k podnikání, lenství v profesní samosprávné komo e i jiné profesní organizaci nebo
odborné zp sobilosti, v rámci kterých posta uje, aby spln ní této kvalifikace prokázali všichni
spole n . Spln ní kvalifikace týkající se požadavk na ekonomickou, finan ní nebo
technickou zp sobilost nebo oprávn ní k podnikání, lenství v profesní samosprávné komo e
i jiné profesní organizaci nebo odborné zp sobilosti v chyb jícím rozsahu m že uchaze
prokázat prost ednictvím subdodavatele. Zadavatel je v takovém p ípad povinen ve ejnému
zadavateli p edložit smlouvu uzav enou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí pln ní ur eného k pln ní ve ejné zakázky dodavatelem i
k poskytnutí v cí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávn n disponovat v rámci pln ní ve ejné
zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal spln ní kvalifikace.
Dodavatelé, kte í podávají nabídku spole n , p edloží sou asn s doklady prokazujícími
spln ní kvalifika ních p edpoklad smlouvu (nap . smlouvu o sdružení), z níž vyplývá, že
všichni tito dodavatelé budou v i zadavateli a jakýmkoliv t etím osobám z jakýchkoliv z
právních vztah vzniklých v souvislosti s ve ejnou zakázkou zavázáni spole n a nerozdíln .
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Veškeré doklady prokazující kvalifikaci budou p edloženy v originále nebo v ú edn
ov ené kopii, pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanoví jinak. Doklady
prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a výpis z obchodního rejst íku
nesm jí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, starší 90
kalendá ních dn .
a)
-

b)
-

Základní kvalifika ní p edpoklady uchaze prokáže v rozsahu dle § 53 odst. 1 písm.
a) – i) zákona 137/2006 Sb.
jejich spln ní prokáže uchaze p edložením estného prohlášení (nezávazn lze
použít vzor estného prohlášení – viz p íloha . 1), z jehož obsahu bude z ejmé, že
spl uje požadované základní kvalifika ní p edpoklady, a které bude podepsáno
osobou oprávn nou jednat jménem nebo za uchaze e
Profesní kvalifika ní p edpoklady uchaze prokáže v rozsahu dle § 54 písm. a), b)
zákona 137/2006 Sb.
výpisem z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, p i emž tento doklad nesmí být starší 90
kalendá ních dn k poslednímu dni lh ty pro prokázání spln ní kvalifikace
dokladem o oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis v rozsahu
odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím p íslušné
živnostenské oprávn ní i licenci

c) Technické kvalifika ní p edpoklady uchaze prokáže:
- seznamem nejvýznamn jších stavebních prací obdobného charakteru provedených
uchaze em za poslední 3 roky. Seznam bude obsahovat nejmén 3 stavby.
Seznam bude mít formu estného prohlášení s podpisem osoby oprávn né jednat
jménem nebo za dodavatele).
VI.
Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.
VII.

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

a)

Požadavky na zp sob zpracování nabídkové ceny

Uchaze použije pro uvedení celkové ceny za zakázku krycí list nabídky.
Uchaze stanoví nabídkovou cenu:
Za celé pln ní ve ejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací
dokumentací a po položkách v souladu s výkazem vým r obsaženým v zadávací
dokumentaci. Ocen ný výkaz vým r bude sou ástí nabídky.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v len ní: nabídková cena bez dan
(DPH), samostatn DPH a nabídková cena díla celkem v etn DPH.

z p idané hodnoty

Veškeré položky výkazu vým r podléhají 19% sazb DPH.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude stanovena
jako cena »nejvýše p ípustná«!
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a p edložením nabídky nese uchaze .

b)

Podmínky, p i jejichž spln ní je možno p ekro it výši nabídkové ceny
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Zadavatel nep ipouští p ekro ení nabídkové ceny s výjimkou zákonných zm n sazeb DPH
nebo za podmínek uvedených v l. 4 odst. 4.2. Obchodních podmínek.
c)

Variantní ešení

Zadavatel nep ipouští variantní ešení nabídky.
d)

Požadavky k obsahovému
p edložení

len ní a form

zpracování nabídky a jejího

Nabídka bude p edložena v jednom originále a jedné kopii v písemné form , v eském
jazyce. Nabídka nebude obsahovat p episy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl; zadavatel doporu uje, aby jednotlivé listy nabídky byly pevn svázány tak, aby byla
znemožn na jejich manipulace.
Všechny listy nabídky v etn p íloh budou ádn o íslovány vzestupnou íselnou adou.
Uchaze
závazn
použije v nabídce toto po adí dokument
v následujících bodech tohoto lánku zadávací dokumentace:

specifikované

1. Krycí list nabídky:
Pro sestavení krycího listu uchaze závazn použije p ílohu . 2 – Krycí list nabídky (vzor)
zadávací dokumentace. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky,
základní identifika ní údaje zadavatele a uchaze e (v etn osob zmocn ných k dalším
jednáním), nejvýše p ípustná nabídková cena (v len ní nabídková cena bez DPH, DPH a
nabídková cena v etn DPH), datum a podpis osoby oprávn né jednat jménem nebo za
uchaze e.
2. Doklady, jimiž uchaze prokáže spln ní kvalifikace dle požadavk uvedených v této
výzv (pro prokázání základních kvalifika ních p edpoklad nezávazn lze použít vzor
prohlášení – viz p íloha . 1, ostatní doklady kvalifikace viz požadavky výzvy)
3. Návrh smlouvy
Uchaze v návrhu smlouvy, který bude obsahovat obchodní podmínky dané touto zadávací
dokumentací ( . VIII.), uvede p esný název, I , adresu, telefonní spojení a podpis osoby
(osob) oprávn né jednat jménem i za uchaze e.
4. Ocen ný výkaz vým r.
5. Ostatní údaje, které tvo í nabídku.
VIII. Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky je uchaze povinen zapracovat do návrhu smlouvy se zadavatelem
p edkládané jako nabídka na realizaci ve ejné zakázky dle této zadávací dokumentace.
Obsah obchodních podmínek m že uchaze p i zpracování návrhu smlouvy m nit i doplnit
pouze v t ch ástech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. V p ípad , že vznikne
rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých ástech této zadávací dokumentace, jsou pro
zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v t chto obchodních podmínkách.
1. Smluvní strany
Objednatel : Obec D dice

D dice 40, 675 21
zástupce pro v ci smluvní:
Bohumil Pešl
I :
00376825
bankovní spojení :

KB, a.s.
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íslo ú tu:

0015723711/0100

Zhotovitel:
zástupce pro v ci smluvní:
I :
DI :
bankovní spojení:
íslo ú tu:
zápis v obchodním rejst íku:

.............................................................................
............................................................................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................................................................

2. P edm t díla
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní p edm t (dodávku) díla:
,,Ve ejná prostranství v obci D dice“
2.1. P edm t díla bude proveden dle projektové dokumentace vypracované projekcí STABO
MB s.r.o., Jechova 1576, Mor. Bud jovice a ATELIÉR BDŠ, s.r.o., Žižkova 1697/17, Jihlava
a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiál uvedených ve výkazu vým r,
který je nedílnou sou ástí této smlouvy. Pokud bude p ed zahájením prací a dodávek nebo
v jejich pr b hu zjišt n rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem vým r, budou
p edm tné práce a dodávky up esn ny projektantem p edm tu díla. P ípadné zm ny
p edm tu díla musí být projednány s objednatelem, zp sobem stanoveným touto smlouvou.
Dodávkou p edm tu díla se pro ú ely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiál
nutných k ádnému provedení díla.
2.2. Rozsah a kvalita p edm tu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací,
b) p íslušnými normami a p edpisy platnými v dob provád ní díla,
c) touto smlouvou s výkazem vým r.
2.3. Zhotovitel je povinen v rámci p edm tu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a
výkony, kterých je t eba trvale nebo do asn k zahájení, dokon ení a p edání p edm tu díla,
v etn provedení všech p edepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace
skute ného stavu provedení díla. Zhotoviteli bude ze strany objednatele poskytnuto nutné
ve ejného prostranství na náklady objednatele, pokud by bylo pot eba. Veškeré vybourané
hmoty zhotovitel bude pr b žn odvážet na skládku na své náklady. Zhotovitel si dohodne s
objednatelem, pokud má pot ebu, uzamykatelné prostory. P i provád ní vlastních prací
budou dodržována veškerá bezpe nostní opat ení. Po skon ení prací provede zhotovitel
základní úklid suti, omítek, stavebních odpad a zbytk . Pokud nebude tento úklid proveden,
nebude dílo p evzato a uhrazeno.
2.4. Zhotovitel zabezpe í provád ní díla tak, aby v souvislosti s provád ním díla nedošlo ke
zran ní osob a škodám na majetku osob a subjekt užívajících objekty a pozemky dot ené
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich sou ástí, za ízení a p ilehlých pozemk .
P ípadné škody vzniklé v souvislosti s provád ním p edm tu díla uhradí na sv j náklad
zhotovitel.
2.5. Budou-li p i realizaci díla vynuceny zm ny, dopl ky nebo rozší ení p edm tu díla
vyplývající z p ípadného rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem vým r, je
zhotovitel povinen do 3 pracovních dn od zápisu t chto zm n, dopl k nebo rozší ení
p edm tu díla do stavebního deníku, provést soupis zm n, dopl k nebo rozší ení, ocenit jej
podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím
navrhovaných cen a p edložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení
formou dodatku ke smlouv o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost
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tyto zm ny realizovat a má právo na jejich úhradu. V p ípad mén prací bude jejich cena
ode tena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.
2.6. Dojde-li p i realizaci p edm tu díla k jakýmkoli zm nám, dopl k m nebo rozší ením
p edm tu díla na základ požadavk objednatele, je objednatel povinen p edat zhotoviteli
soupis t chto zm n, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny
díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o t chto dohodnutých
zm nách uzav ou ob strany dodatek ke smlouv , ve kterém dohodnou i p ípadnou úpravu
termínu p edání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost
tyto zm ny realizovat a má právo na jejich úhradu.
2.7. Pokud zm ny, dopl ky nebo rozší ení p edm tu díla nep ekro í o více než 10 %
celkovou sjednanou cenu díla a zástupce objednatele ve v cech technických bude zápisem
do stavebního deníku tyto zm ny, dopl ky nebo rozší ení p edm tu díla požadovat alespo
20 kalendá ních dn p ed termínem dokon ení díla uvedeným v této smlouv , je zhotovitel
povinen na tyto zm ny, dopl ky a rozší ení p edm tu díla p istoupit a dílo dokon it v termínu
dle této smlouvy. Po podpisu dodatku ke smlouv o dílo má zhotovitel povinnost tyto zm ny
realizovat a má právo na jejich úhradu.
2.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za n
záruku v plném rozsahu dle ásti 9. této smlouvy.
2.9. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah p edm tu díla. Zhotovitel je povinen na toto
ujednání p istoupit.
2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové ásti projektové dokumentace s
výkazem vým r a upozorní na p ípadné rozdíly p ed zajišt ním materiál a dodávek
pot ebných pro dodávku p edm tu díla. Pokud toto neu iní, nepot ebný materiál a
nepot ebné dodávky v p ípad zm n dle l. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na sv j
náklad.
2.11. Objednatel se zavazuje v as a ádn dokon ené dílo v souladu s touto smlouvou
p evzít a zaplatit za n j cenu uvedenou v bod 4.1. této smlouvy.
3. Termín pln ní – staveništ
3.1

Místo pln ní:

3.2
3.3

Práce budou zahájeny:
P edm t díla bude dokon en do:

par. . 172/7, 404/6, 404/7, 413/1, 413/3, 411/1
kat. území D dice
dnem p edání staveništ (duben 2009)
30.9.2009

3.4. Za nespln ní dokon ení a p edání p edm tu díla v termínu stanoveném v bod 3.3
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze
smluvní ceny p edm tu díla v etn DPH za každý zapo atý den prodlení.
3.5. Provedením p edm tu díla se rozumí úplné dokon ení stavby, její vyklizení, vyklizení
staveništ , uvedení dot ených ploch a pozemk do p vodního stavu, p edání požadovaných
doklad dle této smlouvy a podepsání zápisu o p edání a p evzetí díla.
3.6. Termíny pro zahájení a dokon ení prací mohou být prodlouženy jestliže p ekážky v práci
zavinil objednatel, jestliže p erušení prací bylo zavin no vyšší mocí nebo jinými okolnostmi
nezavin nými zhotovitelem.
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3.7. Staveništ m se rozumí prostor ur ený projektovou dokumentací nebo jiným
dokumentem pro stavbu a pro za ízení staveništ .
3.8. Veškerá pot ebná povolení k užívání ve ejných ploch zajiš uje zhotovitel, objednatel
poskytne zhotoviteli nutnou sou innost.
3.9. Zhotovitel provede dostate ným zp sobem zakrytí za ízení, které není možno
vyst hovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V p ípad poškození uhradí tyto
škody zhotovitel.
3.10. Staveništ odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provád t
práce v rozsahu uvedeném ve smlouv o dílo, nejpozd ji dva dny p ed zapo etím prací.
Zhotovitel je povinen zajistit sou innost vedoucí k p edání staveništ .
3.11. Zhotovitel provede veškerá bezpe nostní, hygienická, ochranná a jiná opat ení na
staveništi p edepsaná platnými právními p edpisy. Zabezpe í i ve ejná prostranství dot ená
pracemi.
3.12. Zhotovitel odstraní neprodlen veškerá zne išt ní a poškození komunikací a ploch, ke
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavateli.
4. Cena za dílo
4.1. Cena p edm tu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností zm ny pouze u
p ípad stanovených v této smlouv a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a
výkony ve smyslu této smlouvy.
Cena bez DPH:
DPH 9%:
DPH 19%:
Cena celkem s DPH iní :

……………………………
-0……………………………
.......................................

Slovy : ............................................................................................. korun eských
4.2. Ob smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena m že být zm n na za následujících
podmínek:
• p i zm n právních p edpis ur ujících sazby DPH,
• dojde-li ke zm nám dle ustanovení l. 2.5 , l. 2.6 a l.2.9,
• dojde-li ke zm nám vynucených nep edvídatelnými okolnostmi.
Všechny tyto zm ny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny
objednatelem bude uzav en „Dodatek ke smlouv o dílo“.
5. Financování
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace,
veškeré p edpokládané zvýšení ceny v závislosti na ase pln ní, p edpokládaný vývoj cen
vstupních náklad a veškeré ztížené podmínky, které lze p i realizaci díla o ekávat.
5.3. Zhotovitel si do stanovené ceny díla zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení
této smlouvy o dílo.
5.4. Provedené práce budou fakturovány m sí n . Výše faktury bude odpovídat skute n
provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem pro
v ci technické objednatele na zjiš ovacím protokolu, který vystaví zhotovitel (záznamy
stavebního deníku). Nedojde-li mezi ob ma stranami k dohod p i odsouhlasení množství
nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávn n fakturovat pouze práce, u kterých
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nedošlo k rozporu. Pokud bude objednatelem p evzato dílo vykazující vady nebo nedod lky
nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí fakturu do výše 90% sjednané
smluvní ceny. Zbývající ást, tj. minimáln 10% ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel
zhotoviteli na základ kone né faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit po odstran ní
poslední vady nebo posledního nedod lku.
V p ípad , že p edm t díla bude p edán a p evzat bez vad a nedod lk , uhradí objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základ kone né faktury, kterou je zhotovitel povinen
vystavit.
5.5. Lh ta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dn po jejich doru ení
objednateli, p i emž dnem doru ení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence
objednatele.
5.6. Kone ná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
• výslovný název „kone ná faktura“ v textu faktury,
• celkovou sjednanou cenu v etn DPH,
• soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur v etn DPH,
•
ástku zbývající k úhrad kone né faktury v etn DPH .
5.7. P i prodlení objednatele se zaplacením iní úrok z prodlení 0,05% z fakturované
ástky za každý den prodlení.
5.8. V p ípad , že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyú tována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude
pokuta ú tována podle skute né délky prodlení.
5.9. Smluvní strany se dohodly, že vyú tovaná smluvní pokuta m že být vzájemn
zapo tena v i cen díla, kterou je objednatel povinen uhradit.
6. Stavební deník
6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne p evzetí staveništ o pracích, které provádí, stavební
deník dle platných právních p edpis , do kterého je povinen zapisovat všechny skute nosti
rozhodné pro pln ní smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o asovém postupu prací,
jejich jakosti, dohodnuté zm ny provád ných prací od zadávací dokumentace apod.
Stavební deník musí mít pracovníci provád jící práce trvale na staveništi! Povinnost vést
stavební deník kon í odstran ním vad a nedod lk .
6.2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pov ený zástupce zhotovitele vždy
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou p edm tem zájmu.
Krom pov eného zástupce zhotovitele m že do stavebního deníku provád t pot ebné
záznamy pouze objednatel, p ípadn jím pov ený zástupce.
6.3. Nesouhlasí-li pov ený zástupce zhotovitele se zápisem, který u inil objednatel nebo jím
pov ený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu p ipojit svoje stanovisko
nejpozd ji do p ti pracovních dn , jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. P evzetí p edm tu díla
7.1. P evzetí p edm tu díla bude provád no v rozsahu a zp sobem stanoveným touto
smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ú ely p ejímky p edložení veškerých atest , zpráv
o zkouškách a revizích stanovených právními p edpisy.
Bez t chto doklad nelze považovat dílo za dokon ené a schopné p edání.
Sou ástí p evzetí p edm tu díla je p edání kompletního stavebního deníku podle platných
právních p edpis .
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén
kompletn dokon eného p edm tu díla.
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7.3. Objednatel p evezme p edm t díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu
s touto smlouvou a p edá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a
nebude-li vykazovat p edm t díla žádné vady a nedod lky. Objednatel není povinen p evzít
dílo vykazující vady nebo nedod lky bránící užívání díla.
7.4. Dnem podpisu p evzetí odstran ní poslední vady, nedod lku nebo p ejímacího
protokolu bez vad a nedod lk p echází nebezpe í škody k p edm tu díla na objednatele a
za íná b žet záru ní doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpov dnost za škodu na
realizovaném díle, materiálu, za ízení a jiných v cech ur ených k realizaci díla zajiš ované
zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích
jakož i za škody zp sobené v d sledku svého zavin ní t etím osobám. Zhotovitel je povinen
ú astnit se ú ední kolaudace. V p ípad zjišt ní kolauda ních vad dot enými orgány státní
správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na sv j náklad v termínu stanoveném
stavebním ú adem.
7.5. Vadou se pro ú ely této smlouvy rozumí odchylka v kvalit , rozsahu nebo parametrech
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecn závaznými p edpisy.
Nedod lkem se rozumí nedokon ená práce oproti zadávací dokumentaci.
7.6. K p edání a p evzetí díla jsou pov eni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávn ní
jednat v technických v cech dle této smlouvy.
7.7. Objednatel bude p ejímat a zhotovitel p edávat dokon ené dílo v míst jeho provád ní.
8. Ostatní podmínky smlouvy, pojišt ní odpov dnosti za škodu
8.1. Výkonem technického dozoru objednatele byl pov en ………………. (tel: ………….),
který je oprávn n kontrolovat provád ní díla v rozsahu:
- kontrolovat, zda práce jsou provád ny v souladu se smluvními podmínkami, p íslušnými
normami a obecnými právními p edpisy,
- upozor ovat zápisem do stavebního deníku na zjišt né nedostatky,
- dát pracovník m zhotovitele p íkaz k zastavení prací v p ípad , že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpe nost provád né stavby, život, nebo hrozí-li jiné
vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, p ejímat dokon ené práce a uzav ít dohodu o opat eních
a termínech k odstran ní zjišt ných vad.
8.2. Zhotovitel je povinen zabezpe it po vyzvání ú ast pov ených pracovník p i kontrole
provád ných prací, kterou provádí technický dozor a init neprodlen opat ení k odstran ní
zjišt ných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpov dnosti za ádné a v asné
pln ní smlouvy.
8.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé stran v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn .
8.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet p i provád ní díla veškeré podmínky a p ipomínky
vyplývající ze stavebního ízení. Pokud nespln ním t chto podmínek vznikne objednateli
nebo t etím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
8.5. Zhotovitel je povinen prokazateln vyzvat objednatele ke kontrole a prov ení prací,
které budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými, a to nejmén p t pracovních dn p ed
jejich zakrytím. Neu iní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty nebo které se staly nep ístupnými na sv j náklad.
8.6. Pokud se objednatel p es výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn n
p edm tné práce zakrýt. Bude-li v tomto p ípad objednatel dodate n požadovat jejich
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Zp sobí-li tento
postup zhotoviteli škodu nebo zpožd ní pr b hu prací, má nárok na úhradu škod od
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objednatele a prodloužení smluvního asu pln ní. P i zjišt ní vad v ásti rozkrytého díla
nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatel
mající p íslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník je zhotovitel povinen na
požádání objednatele doložit.
8.8. Pokud inností zhotovitele dojde ke zp sobení škody objednateli nebo jiným subjekt m
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nespln ním podmínek vyplývajících ze zákona, SN
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte ného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finan n uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.
8.9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu p echází ze zhotovitele na objednatele
postupným provád ním prací.
8.11. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou
jeho inností v etn možných škod zp sobených jeho pracovníky t etí osob . Doklad o
pojišt ní je povinen p edložit objednateli p i podpisu smlouvy. Nep edložení dokladu o
pojišt ní bude považováno za nespln ní podmínek zadání a bude d vodem k nepodepsání
smlouvy .
9. Záruky
9.1. Zhotovitel odpovídá za vady p edm tu díla.
9.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanoví
záru ní doba na p edm t díla v délce :
36 m síc .
9.3. Veškeré dodávky stroj , za ízení technologií, za izovacích p edm t , materiál apod.,
k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záru ní listy, mají záruku shodnou se zárukou
poskytnutou dodavatelem t chto prvk , nejmén však 24 m síc .
9.4. Záruka zhotovitele za vady za íná b žet dnem p edání a p evzetí díla.
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozd ji do p ti pracovních dn po obdržení reklamace písemn
oznámit termín nástupu k odstran ní vady a lh tu, ve které bude vada odstran na, a to bez
ohledu na to zda reklamaci uznává i neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem
reklamované vady nejpozd ji do deseti kalendá ních dn ode dne uplatn ní reklamace. O
tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími
smluvní strany ve v cech technických. Pokud tak neu iní, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu 1000,- K za každý den, o který nastoupí pozd ji. Náklady na odstran ní
t chto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávn nosti nese
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ní reklamované vady ani do 14 dn po
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod o termínu odstran ní
vad je objednatel oprávn n podle vlastního uvážení pov it jejich provedením jinou
organizaci, nebo jejím prost ednictvím zakoupit, vym nit vadnou i neúpln funk ní ást
p edm tu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
do 21-ti dn od doru ení faktury.
9.6. Prokáže-li se ve sporných p ípadech, že objednatel reklamoval neoprávn n , tzn., že
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ní lh ta,
resp., že vadu zp sobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstran ním vady, vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli
s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
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9.7. Za prodlení zhotovitele s odstran ním reklamovaných vad v dohodnutých lh tách, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dn od doru ení faktury smluvní pokutu ve výši
1000,- K za každý zapo atý den prodlení.
9.8. O odstran ní reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín
nástupu, popis vady a termín p edání a p evzetí vady. Protokol jsou oprávn ni podepsat
osoby zastupující smluvní strany ve v cech technických.
Osoba odpov dná za záru ní práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávn ný
jednat ve v cech smluvních.
9.9. Záru ní doby na reklamované ásti dodávky se prodlužují o dobu po ínající datem
uplatn ní reklamace a kon í dnem odstran ní vady. Jestliže se v pr b hu záru ní doby
n která ást p edm tu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametr
i funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vym n na a objednatelem znovu p evzata,
p i emž dnem této p ejímky za ne b žet nová záru ní doba. Pokud dojde k reklamaci v dob
nep íznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespo
provizorn opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v p íznivých klimatických
podmínkách. O dobu od uplatn ní reklamace až do odstran ní vady a následného p evzetí
objednatelem se prodlužuje záru ní doba.
9.10. Veškeré škody zp sobené vadou dokon eného p edm tu díla uhradí na sv j náklad
zhotovitel objednateli do 21-ti dn od doru ení faktury. Pro náhradu škody platí ustanovení §
373 a násl.obchod.zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vylou ení možnosti
uplat ovat ušlý zisk.
10. Záv re né ustanovení
10.1. Smlouvu lze zm nit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou ob
strany svými zástupci oprávn nými k zastupování stran.

smluvní

10.2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup kontrolou pov eným osobám (pracovník m Ú adu
regionální rady NUTS II Jihovýchod, R-Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského
ú etního dvora, Nejvyššího kontrolního ú adu, finan ního ú adu a dalších oprávn ných
orgán ) k ov ování pln ní podmínek smlouvy, a to po dobu trvání smlouvy a dále po dobu
10 let od podpisu smlouvy, pokud k tomu bude vyzván.
10.3. Zhotovitel je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona . 320/2001 Sb., o finan ní
kontrole ve ve ejné správ , osobou povinnou spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly.
10.4. Nastanou-li u n které ze stran skute nosti bránící ádnému pln ní této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte ného odkladu oznámit druhé stran a vyvolat jednání zástupc
oprávn ných k podpisu smlouvy.
Tato smlouva je platná a ú inná dnem podpisu oprávn ných osob smluvních stran.
Ob strany prohlašují, že došlo k dohod o celém rozsahu této smlouvy.
10.5. Ob smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostrann nevýhodných podmínek.
10.6. Ve všech p ípadech, které ne eší ujednání obsažené v této smlouv , platí p íslušná
ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena p íslušnými ustanoveními, pak
platí ustanovení Ob anského zákoníku.
Smlouva je vyhotovena ve t ech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou ur eny pro objednatele a
jeden pro zhotovitele.
Nedílnou sou ástí této smlouvy o dílo je výkaz vým r.
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V …………………………dne:

..……………………………….
za zhotovitele:

………………………………
za objednatele:

IX.

Další podmínky zakázky a práva zadavatele

a)

Další požadavky zadavatele

- Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v této „Výzv k podání nabídky“, budou
z hodnocení vy azeny.
- Zadavatel zruší bez zbyte ného odkladu zadávací ízení, pokud:
- nebudou ve stanovené lh t podány žádné nabídky
- budou z ú asti v zadávacím ízení vylou eni všichni uchaze i
zadavatel je oprávn n zrušit zadávací ízení kdykoli do uzav ení smlouvy o dílo i bez
uvedení d vodu
uchaze m že podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatn
nebo spole n s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a sou asn je subdodavatelem
jiného dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vy adí.
nabídky, které budou doru eny po uplynutí lh ty pro podání nabídek, nebudou
otev eny. Zadavatel bezodkladn vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lh ty pro podání nabídek
žádný z uchaze nemá ani ve výše uvedených p ípadech nárok na náhradu náklad
spojených s vypracováním a podáním nabídky
Pojišt ní odpov dnosti za škodu
Vybraný uchaze je povinen p edložit objednateli nejpozd ji p i podpisu smlouvy doklad o
pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou jeho inností v etn možných škod
zp sobených jeho pracovníky t etí osob . Nep edložení dokladu o pojišt ní bude
považováno nespln ní podmínek zadání a bude d vodem k nepodepsání smlouvy .
Zadávací lh ta
b)
Zadavatel stanoví zadávací lh tu, po kterou je uchaze
1 m síce ode dne skon ení lh ty pro podání nabídek.
c)

vázán svou nabídkou, v délce

Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci a dodate né
informace

Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace stavby v písemné podob musí být zadavateli
doru ena 5 dn p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentaci stavby je možno si vyzvednout na adrese: Obecní ú ad obce D dice,
D dice 40, 675 41, u Bohumila Pešla - starosty, 724 136 630, e-mail: ou-dedice@volny.cz
Dodavatel je oprávn n požadovat po zadavateli dodate né informace k zadávací
dokumentaci. Žádost se podává písemn nejpozd ji 5 dn p ed uplynutím lh ty pro podání
nabídek.
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d)

Prohlídka místa pln ní: 11. 3. 2009 v 10:00 hod na míst samém

e)

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami prob hne v kancelá i zadavatele, Obecní ú ad obce D dice,
D dice 40, 675 41 dne 7. 4. 2009 ve 16:00 hodin.
Otevírání obálek se m že ú astnit nejvýše jeden zástupce uchaze e; uchaze nebo
zástupce uchaze e se musí p ed zahájením otevírání obálek prokázat pr kazem totožnosti,
nebo p íslušným pov ením (plnou mocí) podepsaným osobou oprávn nou jednat za
uchaze e a pr kazem totožnosti.
P íloha:

-

vzor estného prohlášení o spln ní zákl. kvalif. p edpoklad
krycí list

V T ebí i dne: 4. 3. 2009

....................................................
Pešl Bohumil – starosta
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