Zadávací dokumentace
k výběrovému řízení dle pravidel v Programu rozvoje venkova ( 15.kolo)

1 Vymezení předmětu zadávané zakázky :
„ Zlepšení podmínek pro sportovní činnost FK Čechie v Hrušovanech“
projektová a technická dokumentace s výkazem výměr je součástí výzvy na CD
Prohlídka místa plnění:
Prohlídku místa plnění je možno sjednat dle individuálních potřeb uchazečů na telefonním
čísle 777 829 226.
2 Obchodní podmínky:
Dodávka bude realizována na základě písemné smlouvy a s vybraným uchazečem. Ten bude
určen ve výběrovém řízení dle Pravidel pro žadatele v Programu rozvoje venkova (15. kolo).
Platba nebo platby budou probíhat na základě dodavatelem vystavených a odběratelem
odsouhlasených faktur, po realizaci celé, nebo částečné dodávky.
S ohledem na výběrové řízení nelze akceptovat překročení původní nabídky ceny,
nenastanou-li při realizaci stavby okolnosti, které nemohly být zúčastněným stranám známy
před realizací díla a tudíž nemohly být dodavatelem předem oceněny.

3 Technické podmínky:
Stavba bude prováděna dle schválených technologických postupů a v souladu s právními a
technickými normami platnými v ČR. Veškeré dodané technické zařízení musí být schváleno
pro provoz v České republice -ES – prohlášení o shodě (Prokázání při dodávce zařízení).

4 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídka ceny bude uvedena v Kč.
V nabídce bude uvedena cena bez DPH, samostatně DPH a celková cena s DPH.
Lze akceptovat pouze jednu nabídnutou cenu. Variabilní řešení se proto nepřipouští.
Zadavatel tímto informuje, že jako prostředek pro hodnocení nabídek využije
elektronickou aukci.

5 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude doručena v zalepené obálce, která bude viditelně označena nápisem
„NEOTVÍRAT –VŘ Zlepšení podmínek pro sportovní činnost FK Čechie v Hrušovanech“. Na
obálce budou identifikační údaje uchazeče (adresa, razítko apod.).
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Nabídka bude zpracována ve 2 vyhotoveních – originály - ve formě krycího listu, který je
přílohou zadávací dokumentace. Zde bude uvedena jedna nabídková cena za kompletní dílo.
Za nabídku je považován vyplněný krycí list s uvedenou cenou za kompletní dílo.
Nepřipouští se varianta řešení nabídky. Uchazeč může nabídnout jen jedno řešení stavby
s jednou cenou.
Nabídka musí obsahovat kvalifikační předpoklady uvedené ve výzvě a musí být podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný odpovědným zástupcem uchazeče
v souladu s výpisem z obchodního rejstříku. Návrh smlouvy musí obsahovat mimo jiné:
a) smluvní strany vč. IČ a DIČ pokud jsou přiděleny,
b) předmět plnění ( konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně),
c) cenová nabídka v členění cena bez DPH, částka DPH, celková cena včetně DPH,
d) platba po převzetí díla, splatnost faktur 14 dní,
e) termín pro předání díla,
f) celková záruční doba minimálně 60 měsíců od termínu převzetí díla zadavatelem,
g) závazek dodavatele uchovávat související dokumentaci po dobu 10 let od poslední
platby,
h) závazek dodavatele o povinnosti umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům
poskytovatele dotace, Mze, SZIF, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem
a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
i) smlouva bude platná dnem podpisu oběma stranami,
j) pokud dodavatel nedodrží termín realizace nejvýše o 15 dní, má zadavatel nárok na
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý kalendářní den prodlení,
pokud nebude dodržen termín realizace o více než 15 kalendářních dní, zvyšuje se
smluvní pokuta na 0,5% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení od 16 kalendářních
dní do 30 kalendářních dní prodlení,
k) pokud bude dodavatel v prodlení o víc než 30 kalendářních dní, má zadavatel navíc
nárok na smluvní pokutu ve výši 75% z celkové ceny díla vč. DPH,
l) odstranění záruční závady je zhotovitel povinen realizovat na základě písemné
reklamace investora. Odstranění závady musí být zrealizováno na základě dohody obou
stran,
m) pokud nedojde k dohodě, je zhotovitel povinen odstranit reklamovanou závadu do
5 dní,
n) pokud nedojde k odstranění závady dle výše uvedených zásad, má investor nárok na
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den a za každou závadu,
o) pokud se následně, dodatečně, prokáže ( soudním rozhodnutím, arbitráží apod.), že
původně hlášená, ale dodavatelem neuznaná reklamace byla odůvodněná, má investor
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nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den a za každou závadu a to od
pátého dne od nahlášení závady a to až do odstranění závady. Pokud nezajistí
dodavatel opravu reklamované závady dle dohody ani do 5 dnů od nahlášení závady,
může investor zajistit opravu třetí stranou a to na náklady dodavatele ( nárok na
smluvní pokutu tím není dotčen),
p) podle podmínek dotace je akce považována za dokončenou podepsáním předávacího
protokolu. Potřebnou dokumentaci a zpracování zajistí dodavatel.

Nabídky budou posouzeny z hlediska úplnosti kvalifikačních předpokladů dodavatele. Při
nesplnění jednoho nebo více kriterií bude nabídka z výběrového řízení vyloučena.

6 Způsob hodnocení nabídek:
Jediným kritériem hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny.
Popis elektronické aukce je v příloze na CD.

V Hrušovanech

dne

Zadavatel: FK ČECHIE HRUŠOVANY
Šimkova 1131
431 11 Jirkov

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hespodárik Kamil
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