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Výzva k podání nabídek
a pokyny pro zpracování nabídky

Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“).
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona. Pokud se v textu vyskytnou odkazy na zákon, jedná se
pouze o podpůrný krok.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY
PRO PROJEKT:

„ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PROSTRANSTVÍ U ZŠ DOLNÍ BRANNÁ“
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Dolní Branná 256
543 62 Dolní Branná
IČ: 00277738
Zastoupený: p. Liborem Čvančarou, starostou obce

Pověřená osoba zadavatele:
DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 64826996
Zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti
e-mail: verejnezakazky@dabona.eu

TOTO ZNĚNÍ VÝZVY JE POUZE ZKRÁCENOU VARIANTOU SLOUŽÍCÍ KE
ZVEŘEJNĚNÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ BRANNÁ. KOMPLETNÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE BUDE ZÁJEMCI ZASLÁNA PO OBDRŽENÍ JEHO
ŽÁDOSTI – VIZ. ČL. 2 TÉT VÝZVY.

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky
Název:

Kód CPV

Rozsah

Stavební práce

45000000-7

Dle zadávacích podmínek

2. Poskytování zadávací dokumentace a
poskytování dodatečných informací
k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky
Zadávací dokumentace bude poskytována osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi: DABONA
s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, kontaktní osoba Michaela Vaňková, email:
verejnezakazky@dabona.eu. Dokumentace bude poskytována bezplatně zasláním na email
uchazeče.
V případě, že některý ze zájemců o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se
k zadávací dokumentaci, je nutné na tento pohlížet jako na právní úkon zájemce.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám je zájemce povinen doručit osobě pověřené
zadavatelskými činnostmi: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou;
verejnezakazky@dabona.eu v písemné podobě (e-mailem, poštou, ..), přičemž písemná žádost
musí být doručena minimálně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Podal-li dodavatel žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, doručí zadavatel
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění dotazu, případně
související dokumenty současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne doručení požadavku dodavatele.
Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.
Pokud zájemci sdělí zástupci zadavatele zasílací e-mailovou adresu, budou jim dotazy včetně
odpovědí rozesílány na uvedenou e-mailovou adresu. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá
dodavatel.

3. Předmět plnění veřejné zakázky

adávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky

Předmětem zakázky je výstavba a úpravy zpevněných ploch v okolí Mateřské a Základní školy v
centru obce Dolní Branná na p.p.č.1719/9, 1719/11, 1719/1, 1774/1, 1735/1, 751/2, 684/1, 684/2,
682/1 a 682/2.
V rámci zakázky jsou řešeny pojízdné plochy, parkovací stání a pěší komunikace v zájmovém
území s doprovodnými jednoduchými stavbami. Celý prostor je vymezen místními komunikacemi
na severovýchodní a jihozápadní straně. Dále silnicí tř.II na jihovýchodní straně a parcelou v místě
kostela na severozápadní straně. V současné době je severozápadní část ploch za Základní
školou v blízkosti kostela využívána jako parkovací plocha a obsluha objektu se stávajícím
vjezdem. Dále se okolo celého objektu nachází pěší komunikace, které v některých částech jsou v
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nevyhovujícím stavu. V místě před školou na jihovýchodní straně u silnice tř.II je v současné době
zatravněná plocha a pěší komunikace. Záměrem je na této ploše vybudovat parkování s
návazností na pěší komunikaci, která bude upravena.
Podrobně popsáno v projektové dokumentaci zpracované společností GRAFIC projekční kancelář
v.o.s., Krkonošská 177, 543 01 Vrchlabí, IČO: 64792285; DIČ: 270-64792285, která tvoří část 2
této ZD.

4. Předpokládaná hodnota zakázky

adávací dokumentace
pokyny
pro zpracování nabídky
Předpokládaná hodnota této a
celkem
činí:
5 288 500,- Kč bez DPH

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky

adávací dokumentace
a pokyny pro zpracování nabídky
Místo plnění: Okres Trutnov, Obec Dolní Branná, ppč. 1719/9, 1719/11, 1719/1, 1774/1, 1735/1,
751/2, 684/1, 684/2, 682/1, 682/2
Doba realizace: 5 měsíců
(konkrétní termín zahájení prací se předpokládá ihned po podpisu smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem, předběžný předpoklad 1. 5. – 30. 9. 2016).

6. Kritéria hodnocení nabídek

Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky
Zadavatel stanovil, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
Výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH

6.1. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 4. 2016 v 10:00 hodin
Nabídky budou přijímány u pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, a to vždy v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod. V poslední den
lhůty budou nabídky přijímány pouze do 10:00 hodin.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise nebude otevírat.
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

6.2. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15. 4. 2016 v 10:10 hodin v zasedací místnosti
osoby pověřené zadavatelskými činnostmi DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou.
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7. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění
se uskuteční,
pokud
některý ze zájemců
projeví zájem o konání prohlídky
Zadávací dokumentace
a pokyny
pro
zpracování
nabídky

místa plnění. Informujeme, že je nutné vznést požadavek na organizaci prohlídky místa plnění
osobě pověřené zadavatelskými činnostmi, na email: verejnezakazky@dabona.eu, a to nejdéle do
6. 4. 2016. O případném termínu jednání budou informováni všichni zájemci o zakázku emailem a
případným zveřejněním informace obdobně jako byla zveřejněna tato výzva, termín bude stanoven
pevně pro všechny uchazeče a uskuteční se nejdéle dne 11. 4. 2016.
(a) Účel prohlídky
Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem
budoucího plnění, s jeho technickými a provozními parametry, které dodavatelé považují nad
rámec předaných podkladů, za důležité pro zpracování nabídky.
(b) Způsob vyjasnění případných dotazů
Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy
a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa
budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu
zadávací dokumentace, je uchazeč povinen vznést tento dotaz v souladu s čl. 4 zadávací
dokumentace.

Tato výzva včetně zadávacích podmínek byla schválena na jednání Zastupitelstva obce Dolní
Branná dne 9. 3. 2016.

V Rychnově nad Kněžnou dne 14. 3. 2016

…………………………………….
Michaela Vaňková, za osobu pověřenou
zadavatelskými činnostmi DABONA s. r. o.
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