MĚSTO LITVÍNOV
SE SÍDLEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 01 LITVÍNOV

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Město Litvínov, zastoupené níže uvedeným zadavatelem, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města
č. 2/2017 ve znění pozdějších dodatků, uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce s názvem:

„OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“
1) Identifikační údaje zadavatele:
zadavatel:
se sídlem:

Město Litvínov,
Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,
IČ:
00266027
DIČ: CZ00266027
www.mulitvinov.cz

Zastoupený:

Karlem Rosenbaumem, 2. místostarostou města

Vyřizuje:

Miluše Michnová
technik odboru nakládání s majetkem
tel. 476 767 752, miluse.michnova@mulitvinov.cz

Zpracoval:

Hana Linhartová
technik odboru nakládání s majetkem
tel. 476 767 753, hana.linhartova@mulitvinov.cz

2) Informace o druhu a předmětu zakázky
2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na stavební práce dle pravidel směrnice
zadavatele. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“).
2.2 Předmětem veřejné zakázky jsou opravy komunikací „OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ“. Konkrétně se jedná o opravu živičných povrchů (výtluků) místních komunikací a chodníků
ve vlastnictví města Litvínov, dle požadavku objednatele technologií ITHR, včetně použití závěrečné
penetrace.
2.3 Technická specifikace
Stavební práce zahrnují
 Technologie opravy vozovek, spočívá ve využití metody ITHR (infra termo homogenizační renovace).
Oprava dodá vozovce nové užitné parametry a je velmi šetrná k životnímu prostředí. Při opravě bude
použit zahřátý asfaltový recyklát, asfaltové kry nebo balená směs v tl. 60 mm. Tento materiál se dle
předepsaných postupů, aplikuje na infrazářiči nahřátý silniční svršek a poté je provedena závěrečná
2
2
penetrace. Jedná se o plochy malého rozsahu s převažující výměrou jednotlivých ploch od 1 m do 20 m .
Nabídková cena bude maximální a konečná. Odvoz a likvidace odpadu bude provedena v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

3) Doba, místo a podmínky plnění
Doba plnění
Zahájení prací:
Ukončení prací:

po podpisu smlouvy o dílo s předpokladem od 20. 3. 2019
do 31.07.2019

Místo plnění
Místem plnění jsou veřejná prostranství na území města Litvínova.
Podmínky plnění
Plnění díla bude probíhat za vhodných klimatických podmínek.
Stavba bude prováděna za provozu, bez uzavírek místních komunikací.

4) Způsob zpracování a obsah nabídky
4.1 Zpracování nabídky
a) Uchazeč musí předložit 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky.
b) Nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude
podepsána oprávněnou osobou.
c) Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či
výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.
d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
e) Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou
číselnou řadou počínaje číslem 1.
f)

Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče o celkovém počtu stran nabídky, potvrzené
oprávněnou osobou.

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní
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částkou v českých korunách za 5000 m a také jednotkovou cenu za 1 m . Nabídková cena bude
stanovena jako nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla
v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace
veřejné zakázky.
Celková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez DPH, dále sazba DPH a celková nabídková cena
včetně DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.
Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče
(příloha výzvy). Pokud nebude součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou, je
zadavatel oprávněn nabídku odmítnout a vyloučit z hodnocení.
Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a
služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko administrativně
organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady s požadovanou činností související, a to zejména:
- veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií,
- dopravní opatření nutná k zajištění realizace oprav (včetně dočasného dopravního značení).
4.2 Závazná struktura nabídky:
1 - Krycí list nabídky s informací o uchazeči (příloha č. 1 výzvy) - podepsaný oprávněnou osobou.
2- Kvalifikační dokumentace (příloha č.2 výzvy)
Uchazeč předloží dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 6. výzvy.
3 - Nabídková cena (příloha č. 3 výzvy)
Bude obsahovat oprávněnou osobou uchazeče vyplněný a podepsaný formulář - Nabídková cena (příloha
č. 3 výzvy).

4 - Seznam poddodavatelů (příloha č. 4 výzvy)
Zadavatel připouští plnění části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů. V tomto případě uchazeč
uvede tyto poddodavatele do seznamu poddodavatelů, včetně jejich identifikace. Uchazeč odpovídá za
činnost poddodavatele tak, jakoby prováděl předmět plnění zakázky sám.
V případě, že uchazeč nebude plnit zakázku prostřednictvím poddodavatele, tabulku proškrtne.
5. Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 5 výzvy)
Bude obsahovat oprávněnou osobou uchazeče podepsanou Smlouvu o dílo, která je součástí této výzvy
(příloha č. 5). Dále bude obsahovat dobu trvání díla a záruční dobu na dílo a uvede údaje o tom, zda má, či
bude mít ke dni podpisu Smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za
škodu.
6 – Čestné prohlášení (příloha č.6 výzvy)
Bude doloženo čestné prohlášení (příloha č. 6 výzvy), podepsané oprávněnou osobou, kterým uchazeč
prohlašuje, že není v prodlení s plněním povinností vůči městu Litvínov.
7 –Prohlášení o počtu listů (příloha č. 7 výzvy)
Bude obsahovat prohlášení uchazeče, podepsané oprávněnou osobou, o celkovém počtu listů nabídky.
Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob
statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či
osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál
nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou uchazeče musí být nedílnou součástí nabídky.
4.2 Zadávací lhůta: je stanovena na 90 dnů.
4.3 Záruční doba na dílo je stanovena v délce 24 měsíců ode dne předání díla, které bylo bez vad a
nedodělků

5) Způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena, tj. celková konečná cena za komplexní plnění
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předmětu veřejné zakázky (5.000m ).

6) Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů
Uchazeč předloží následující:

čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2 výzvy),

výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán, či jiné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší
90 dnů,

doklad k oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku,

seznam obdobných stavebních prací prováděných dodavatelem za poslední 3 roky s uvedením jejich
rozsahu v minimálním celkovém plnění 1.500. tis Kč, místa a doby plnění, podepsaný uchazečem,

min. tři „Osvědčení o řádném a odborném plnění“ těchto zakázek, každé osvědčení bude ve výši 500
tis. Kč bez DPH minimálně, osvědčení musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a podpis, razítko objednatele,

seznam používaného technického vybavení,

platný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu min. výši 1.000 tis. Kč, toto uchazeč doloží platnou
pojistnou smlouvou, včetně dokladu o platbě za aktuální období, případně prohlášením od pojistitele,
či jiným obdobným způsobem. Za jiný obdobný způsob se nepovažuje pouhé čestné prohlášení
uchazeče.
Pokud uchazeč nedoloží výše specifikované požadavky na kvalifikaci, je zadavatel oprávněn uchazeče
vyloučit ze zadávacího řízení.
Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních
předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká
ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

Zájemci mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů použít výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů ne staršího než 3 měsíce nebo certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných
dodavatelů ne staršího než 1 rok.
Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce v prostých kopiích.

7) Platební podmínky
Fakturační a platební podmínky jsou řešeny v návrhu Smlouvy o dílo, která je součástí výzvy.
Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost
daňových dokladů bude 21 dní (viz ustanovení ve Smlouvě o dílo).

8) Místo, forma a lhůta pro podání nabídek
8.1 Místo pro podání nabídek
Poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01
Litvínov
Osobně na podatelnu úřadu v době od Po-Čt od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h
Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:00 h
Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.
8.2 Forma podání nabídky
Nabídka uchazeče se podává písemně v počtu: 1 originál v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti
neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s názvem „OPRAVY
ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“ a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“.
Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být
opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z
důvodu omezené datové kapacity datové schránky.
8.3 Lhůta pro podání nabídek
Termín zveřejnění na webových stránkách zadavatele: 11.02.2019
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 04.03.2019 do 11:00 hodin.
Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.
8.4. Otevírání obálek proběhne ihned po termínu stanoveného pro podání nabídek, uchazeči nebudou
přizváni. Výsledky veřejné zakázky malého rozsahu budou zadavatelem vyvěšeny na webových stránkách
zadavatele - veřejné zakázky E-ZAK, pod anotací této zakázky.
8.5. Prohlídka místa plnění (stavby)
Prohlídka místa plnění se nebude konat, místem plnění jsou veřejná prostranství.
9) Práva zadavatele
-

-

zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku kdykoliv zrušit bez udání
důvodu,
uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné
zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ a jeho nabídkovou cenu na webových stránkách
zadavatele,
uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné
zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu, IČ a jeho nabídku,
uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel zveřejní smlouvu (včetně případných
dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní
informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů,
předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny,
zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky,
zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení
výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách,
dále akceptovat nabídku pouze v částečném rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít,
to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace,
zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se
netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění,

-

uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s
ním podepsána Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

10) Doplňující údaje zadavatele
Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou
poštou, vyřizující osoba je Hana Linhartová, e-mail: hana.linhartova@mulitvinov.cz. Dotazy musí být
doručeny nejpozději do 22.02.2019 do 10:00 hodin. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou
a zveřejněny na webové adrese příslušné veřejné zakázky nejpozději 27.02.2019
Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz

Datum: 06.02.2019
Vypracovala: Hana Linhartová, technik odboru nakládání s majetkem
Ing. Petr Řeháček, MBA, vedoucí odboru nakládání s majetkem
S návrhem smlouvy souhlasí Mgr. Jan Buchta, právní oddělení

Schválil:
Karel Rosenbaum, 2. místostarosta

OBSAH NABÍDKY:
1- Krycí list nabídky (příloha č. 1 výzvy)
2 - Kvalifikační dokumentace (příloha č. 2 výzvy)
3 - Nabídková cena (příloha č. 3 výzvy)
4 - Seznam poddodavatelů (příloha č. 4 výzvy)
5 –Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 5 výzvy)
6 – Čestné prohlášení (příloha č.6 výzvy)
7 – Prohlášení o počtu stran (příloha č. 7 výzvy)
Podepsáno, datum.

Příloha č. 1

Krycí list nabídky
1.

Název výzvy o podání nabídky: „OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“
Systémové číslo:……………………………………

2.

Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel
název:

Město Litvínov

sídlo:

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ :

002 66 027

DIČ:

CZ00266027

Zastoupený (jméno,funkce):

Mgr. Kamila Bláhová, starostka

tel.:

476 767 611

e-mail:

kamila.blahova@mulitvinov.cz

kontaktní osoba pro zadávání VZ (jméno,funkce):

Hana Linhartová, technik úseku městských služeb

tel./fax:

476 767 753

e-mail:

hana.linhartova@mulitvinov.cz

2.2 Účastník:
název:
sídlo/místo podnikání:
tel.:
e-mail:
datová schránka:
bankovní spojení:
č. účtu:
IC:
DIC:
spisová značka pod kterou je účastník veden u příslušného soudu:
kontaktní osoba pro uvedenou VZ:
tel.:
e-mail:
3.

Nabídková cena:
Měna, ve které bude nabídková cena uvedena:

Kč - koruna česká

Cena v Kč bez DPH za 5.000 m2:

………………………………………………………………..

výše DPH:

………………………………………………………………………..

Cena v Kč vč. DPH:

………………………………………………………………………..

4. Oprávněná osoba1 jednat za účastníka, pokud je odlišná od statutárního orgánu (bod 2.2)
Titul, jméno, příjmení :

1

………………………………………………………………………..

Funkce:

………………………………………………………………………..

Podpis:

………………………………………………………………………..

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě
takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony
za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listině

Příloha č. 2
Čestné prohlášení účastníka
k veřejné zakázce malého rozsahu
Název veřejné zakázky:

,,OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ‘‘

systémové číslo:

…………………………………………………………………………………

Účastník:

…………………………………………………………………………………

sídlo:

…………………………………………………………………………………

IČ:

…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………..

Účastník tímto prohlašuje, že:
 je schopen realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném požadovaném rozsahu a s náležitou
odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního
rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení
příslušného ministerstva),
 splňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1, písm.a) až e) že:
o

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k tomuto zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,

o

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

o

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

o

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,

o

není v likvidaci (§187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o
úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např.
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

V …………………………… dne ………………………
………………………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………..
Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)
*) uvést všechny členy statutárního orgánu

Příloha č. 3
Čestné prohlášení účastníka
k nabídkové ceně, k návrhu smlouvy, k pojistnému
Název veřejné zakázky:

,,OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ‘‘

systémové číslo:

…………………………………………………………………………………

Účastník:

…………………………………………………………………………………

sídlo:

…………………………………………………………………………………

IČ:

…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………..
Účastník tímto prohlašuje, že:
 nabízí provést výše uvedenou veřejnou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky,
vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za
nabídkovou cenu (v Kč):

Cena bez DPH
Nabídková cena:

DPH
výše/částka

Cena včetně DPH /
konečná cena

/



pečlivě prostudoval výzvu k podání nabídky (zadávací dokumentaci v plném rozsahu), porozuměl plně
předmětu plnění veřejné zakázky a v nabídkové ceně zohlednil vše potřebné pro její následné náležité
provedení, tak aby veřejná zakázka byla zrealizovaná kompletně co do rozsahu a kvality a byl naplněn
její účel,



ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu
realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k tíži dodavatele.



souhlasí s návrhem předmětné smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky.



má nebo, v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky, bude mít sjednanou smlouvu o
pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně
1.000 tis. Kč před uzavření Smlouvy o dílo na tuto akci. (v případě VZ na projektové či obdobné práce)* / má
nebo, v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky, bude mít uzavřenou smlouvu o
pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s ……………………., č. smlouvy …………..
na hodnotu škody ve výši ……. Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude
doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o
dílo na tuto akci. (v případě VZ na stavební práce)*

*nehodící se škrtněte

Podpis:

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

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

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

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

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Příloha č. 4

Čestné prohlášení účastníka
k poddodavatelům
Název veřejné zakázky:

,,OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ‘‘

systémové číslo:

…………………………………………………………………………………

Účastník:

…………………………………………………………………………………

sídlo:

…………………………………………………………………………………

IČ:

…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………….
Účastník tímto prohlašuje, že:

 bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (v tom případě níže uvedenou tabulku
proškrtněte),
 na výše uvedené zakázce bude v případě, že se stane vybraným dodavatelem, spolupracovat
s poddodavateli uvedenými v tabulce:
Obchodní jméno a sídlo
poddodavatele

IČ

Činnost na díle

% podílna díle

(Účastník může přidat libovolný počet řádků)
V průběhu realizace zakázky je zhotovitel povinen v případě jakýchkoliv změn zažádat o doplnění,
případně o změnu poddodavatelů uvedených v této tabulce.

Podpis:

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

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

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

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

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(pokud jej vlastní)

Příloha č. 5

Návrh smlouvy o dílo
„OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“
uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v
platném znění
_________________________________________________________________________________
I. Smluvní strany
1.

Objednatel:
Město Litvínov
se sídlem:
MěÚ Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
zastoupený:
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
sídlo:
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČO:
00266027
DIČ:
CZ00266027
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Litvínov
č.ú.:
921494/0100
kontakt:
476767600, www.mulitvinov.cz
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Ing. Petr Řeháček, MBA, vedoucí odboru NM
Hana Linhartová, technik odboru NM
(dále jen „objednatel“),

a
2.

Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající jednatelem:
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
(dále jen „zhotovitel“),

společně též jako „smluvní strany“,
II. Předmět smlouvy a provedení díla
1. Předmětem této smlouvy je oprava živičných povrchů místních komunikací v rozsahu stanoveném
touto
smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele:
 Opravy živičných povrchů místních komunikací na území města Litvínova dle pokynů objednatele.
2
2
 Jedná se o plochy malého rozsahu s převažující výměrou jednotlivých ploch od 1m do 20 m .
 Stručný popis provedení díla:
Technologie opravy vozovek, využívající metodu ITHR (infra termo homogenizační renovace). Oprava
dodá vozovce nové užitné parametry a je velmi šetrná k životnímu prostředí. Při opravě bude použit
zahřátý asfaltový recyklát, asfaltové kry, nebo balená směs v tl. 60 mm. Tento materiál bude dle
předepsaných postupů, aplikován na infrazářiči nahřátý silniční svršek a poté bude provedena závěrečná
penetrace. V případech, kdy technologii nebude vhodné k opravě použít, zvolí se technologie k opravě
vhodná. O těchto případných změnách zhotovitel bude informovat objednatele díla. Odvoz a likvidace
odpadu bude provedena v souladu s platnou legislativou. Jedná se o plochy malého rozsahu s převažující
2
2
výměrou jednotlivých ploch od 1 m do 20 m .
 přidělení zakázky rozhodla Rada města Litvínov dne 20.03.2019, na základě výsledků veřejné
zakázky ze dne…………….
2
3. Specifikace díla: oprava 5000 m povrchu vozovky.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy řádně provést a předat a objednatel se zavazuje dílo
podle
této smlouvy převzít a zaplatit cenu za provedení díla.
5. Objednatel a zhotovitel se dohodli na plnění dodávky po částech.

6. Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá jím požadované zkoušky a atesty.
7. Zhotovitel provede práce v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy a dále dle platných
ČSN a technologických předpisů, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení
technologických postupů, kvality a jakosti prací.
8. Zhotovitel provede dílo na pozemku k tomu vymezeném a prohlašuje, že je informován o místních
podmínkách staveniště.
9. Zhotovitel zabezpečí, po celou dobu provádění díla, stanoviště přenosným dopravním značením ve
smyslu Technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“ schváleným Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy a spojů ČR v roce 1996.
10. Zhotovitel je dále povinen zejména:


dodržovat při provádění prací dle smlouvy technické a technologické normy vztahující se na tyto
práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ekologické zásady ve smyslu
platných předpisů. Dále je zhotovitel povinen neobtěžovat, nad míru přiměřenou poměrům,
obyvatele sousedních budov nadměrným hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami,
pachy, pevnými a tekutými odpady a vibracemi. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid
pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které
vzniknou při provádění díla



vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací nebo změny díla, je zhotovitel
povinen neprodleně písemně na tyto skutečnosti objednatele upozornit,



při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí či dokumentů
nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku
(dále jen SD),



umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla. Objednatel je oprávněn
pozastavit provádění prací na díle a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele na
nedostatky prací. O tomto budou učiněny zápisy do SD,



zjistí-li při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, a tyto překážky
znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli neprodleně
zápisem do SD spolu s návrhem na technické řešení,



upozornit objednatele na skutečnost, že budou zakryty provedené práce a vyzvat jej ke kontrole
zakrývaných prací. Takovou kontrolu je povinen objednatel uskutečnit nejpozději do 3 pracovních
dnů. Pokud ji neučiní je oprávněn vyzvat zhotovitele k odkrytí zakrytých prací kdykoliv s tím, že
náklady nese objednatel, pokud se zjistí, že zakryté práce byly provedeny řádně.
III. Doba plnění, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel, na základě této smlouvy, provede dílo od 20. 3. 2019 do 31. 07. 2019.
Zahájení prací: po podpisu Smlouvy o dílo a její registraci v registru smluv, s předpokladem od
26.3.2019.
Termín ukončení: nejpozději do 31.07.2019
Není-li touto smlouvou stanoveno jinak nebo z povahy díla nevyplývá něco jiného, může zhotovitel provést
dílo i před sjednaným termínem a objednatel je povinen takto provedené dílo převzít, a zaplatit za něj
sjednanou cenu. Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací do 10 dnů od zahájení běhu lhůty díla, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vyšší moci, se doba provedení díla prodlužuje úměrně
o dobu trvání vyšší moci. Jakmile vyšší moc zanikne, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla
a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o zániku vyšší moci dozvěděl a dále informovat o
této skutečnosti objednatele.
3. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo
prací, objednatel zadá u zhotovitele pouze tehdy, bude-li takové zadání v souladu s obecně závaznými
platnými právními předpisy. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této
smlouvy.

4. Provedené práce budou zúčtovány v průběžných fakturách vždy po posledním dni odpracovaného
měsíce.
5. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v dohodnutém termínu a místě. Závazek
zhotovitele dílo řádně provést a předat se považuje za splněný řádným provedením díla a jeho
předáním objednateli.
6. Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, oznámí zhotovitel objednateli předání díla zpravidla
alespoň tři pracovní dny předem. V případě, že objednateli termín předání díla nevyhovuje, je povinen
zhotovitele o této skutečnosti bez zbytečného dokladu informovat, nejpozději však jeden pracovní den
před zhotovitelem stanoveným termínem předání díla. Smluvní strany v takovém případě dohodnou
jiný nejbližší možný termín předání díla, a pokud k dohodě nedojde nejpozději do dvou pracovních dnů
od původního termínu předání díla, určí zhotovitel náhradní termín předání díla sám a objednateli jej
stejným způsobem oznámí. Pokud se objednatel k předání díla nedostaví ani v náhradním termínu
nebo dílo odmítne převzít, ačkoliv je dílo řádně dokončené a způsobilé k užívání, má se dílo za řádně
předané dnem náhradního termínu předání díla s tím, že nepřítomnost objednatele resp. odmítnutí
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem uvede zhotovitel v předávacím protokolu. Dnem
předání díla je den, který byl řádně stanoven a objednateli oznámen termín předání díla popř. den
určený jako náhradní termín pro předání díla, pokud objednatel dílo převzal nebo se k převzetí
nedostavil nebo dílo odmítl převzít, ačkoliv je dílo dokončené a způsobilé k předání.
7. Předání a převzetí řádně provedeného díla se uskuteční v místě provedení díla. Objednatel je povinen
dílo převzít ve stanoveném místě a termínu, prostřednictvím oprávněné osoby. O předání a převzetí
díla budou smluvními stranami sepsány předávací protokoly. V předávacím protokole se poznamenají
případné vady anebo nedodělky nebránící řádnému užívání díla a termín odstranění ojedinělých a
drobných nedodělků. Ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla neopravňují
objednatele k odmítnutí převzetí díla.
8. V případě zjištění takových závažných vad či nedodělků, které brání v řádném užívání díla, je
objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V takovém případě dohodnou smluvní strany lhůtu
k odstranění těchto vad a nedodělků a předání se uskuteční po jejich odstranění za podmínek dle
předchozích odstavců tohoto článku.
9. Zhotovitel si na stavbě povede SD ode dne převzetí staveniště a to v souladu s obecně závaznými
platnými právními předpisy.
10. Ve SD budou uváděny zejména:
a) prováděné práce a časový postup prováděných prací
b) případné odchylky prováděných prací od dohodnuté technologie
c) nutné vícepráce
d) nasazení dopravních a mechanizačních prostředků
e) požadavky na spolupůsobení objednatele
f) klimatické podmínky při provádění prací
11. Zhotovitel je povinen uhradit v případě nedodržení termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo smluvní
pokutu ve výši 3.500 Kč za každý den z prodlení.
IV. Cena za dílo a platební podmínky
1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí:
2
Cena za 1 m ………………………………………,- Kč bez DPH
2
Cena za 1 m ………………………………………,- Kč s DPH
2
Cena celkem za 5000 m ………………………..,- Kč bez DPH
2
Cena celkem za 5000 m ………………………..,- Kč s DPH
Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla zaplatit zhotoviteli nejpozději do 21 dnů od protokolárního
předání a převzetí dokončeného díla, na základě průběžných faktur vystavených zhotovitelem. Objednatel
splní svůj závazek zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla v den, v němž bude příslušná částka připsána
na bankovní účet zhotovitele.
2. Podkladem pro placení je faktura, která bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy,
- DIČ, IČO,
- označení díla,

-

číslo smlouvy objednatele,
číslo faktury,
den odeslání a den splatnosti,
celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH,
označení peněžního ústavu a číslo účtu , na který se má platit účtovaná suma,
razítko a podpis oprávněné osoby.

V. Smluvní pokuta
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen v případě svého prodlení s úhradou ceny za
provedení díla zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý
den prodlení, převodem na účet zhotovitele do 15 dnů ode dne doručení zhotovitelovy písemné výzvy.
2. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit Smluvní pokutu (dále jen SP), může od ní na základě své
vůle odstoupit.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva a povinnosti dotýkající se smluvní pokuty. Oprávněný ze
smluvní pokuty může požadovat na povinném ze smluvní pokuty i náhradu škody, která mu byla
způsobena porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
4. Splatnost SP se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
5. Objednatel má právo SP dle této smlouvy odečíst z konečné faktury za dílo.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobenou svou
činností v minimální výši odpovídající celkovému plnění veřejné zakázky (tj. celkové nabídkové ceně).

VI. Záruční doba
1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku. Záruční doba činí 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Převzetí je
doloženo předávacím protokolem.
3. Vady díla je objednatel povinen reklamovat v průběhu záruční doby písemně na adrese zhotovitele.
Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě provedení díla v dohodnutém termínu. O
dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných záručních závad do 10 dnů od uplatnění
oprávněné reklamace (s ohledem na klimatické podmínky). pokud toto nedodrží, je povinen uhradit
příslušné SP ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
VII. Doručování
Veškeré písemnosti doručované podle této smlouvy budou doručovány osobně nebo doporučenou poštou
se zaplaceným poštovným anebo uznávanou kurýrní službou, smluvním stranám na jejich adresy uvedené
v záhlaví této smlouvy nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy.
Jakákoliv písemnost, která má být podle této smlouvy doručeno, se považuje za doručené jeho převzetím
nebo odmítnutím převzetí nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze
skutečností nastane dříve.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu v informačním systém
registru smluv.
2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí překážka, která nastala nezávisle na vůli smluvní strany a
brání jí ve splnění její povinnosti dle této smlouvy, jestliže nelze nebo není možné rozumně

předpokládat, že by smluvní strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a to
zejména nepřízeň počasí (sníh, silný déšť, silný vítr, silný mráz apod.), přírodní katastrofy, požáry,
zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu
nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje, stávky, pracovní výluky, rozhodnutí nebo
normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní
správy nebo samosprávy nebo výbuchy nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení,
svévolné jednání třetích osob, obsazení majetku zhotovitele důležitého pro plnění povinností z této
smlouvy nebo jakákoliv podobná příčina. O případu vzniku či zániku vyšší moci musí smluvní strana, u
níž nastal případ vyšší moci informovat druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu od
okamžiku, kdy se o vzniku či zániku vyšší moci dozvěděla, nejpozději však do tří dnů od jejího vzniku
či zániku.
3. Od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech sjednaných dle této smlouvy nebo stanovených
příslušným právním předpisem. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením
důvodu odstoupení, a musí být doručeno druhé smluvní straně.
4. Zánikem smluvní strany smluvní vztah dle této smlouvy nezaniká a práva a povinnosti z této smlouvy
přechází na právní nástupce smluvních stran.
5. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě, na základě vzájemné
dohody obou smluvních stran, číslovanými dodatky.
7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.
8.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené
městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a
která obsahuje údaje o smluvních stranách předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum
jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím. Tato \smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle
zákona 340/2015 Sb., zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov
uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu
obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle, přistupují k ní svobodně
a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ji podepisuji.

V Litvínově dne .........................

.........................................................
za objednatele
Karel Rosenbaum

.............................................................
za zhotovitele

2. místostarosta města

jednatel

Příloha č. 6

Čestné prohlášení účastníka
k vázanosti nabídkou

Název veřejné zakázky:

,,OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ‘‘

systémové číslo:

…………………………………………………………………………………

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Účastník:

…………………………………………………………………………………

sídlo:

…………………………………………………………………………………

IČ:

…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………..

Účastník tímto prohlašuje, že:
je vázán předloženou nabídkou v souladu s § 40 ZZVZ, po dobu 4 měsíců.

Podpis:

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

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

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

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

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

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

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: ................................

Razítko (pokud jej vlastní):

Příloha č. 7

Čestné prohlášení účastníka
k počtu listů nabídky

Název veřejné zakázky:

,,OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ‘‘

systémové číslo:

…………………………………………………………………………………

Účastník:

…………………………………………………………………………………

sídlo:

…………………………………………………………………………………

IČ:

…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………...

Účastník tímto prohlašuje, že:

jeho nabídka k provedení výše uvedené veřejné zakázky obsahuje celkem…………………………listů, dle
provedeného číslování v pravém dolním rohu každého listu nabídky.

Podpis:

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

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

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

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

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

