Obec Choustníkovo Hradiště
Choustníkovo Hradiště 102, 544 42

Obec Choustníkovo Hradiště
544 42 Choustníkovo Hradiště 102
IČO: 00277932
bankovní spojení: KB 75 296 01 / 0100
internetové stránky: www.choustnikovohradiste.cz
e-mail: obec@choustnikovohradiste.cz
telefon: 499 692 942, starosta: 724 525 035
Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.
Ve smyslu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ nebo zákon) podle § 6 a § 31 zákona Vás vyzýváme k podání nabídky
a k prokázání splnění kvalifikace v řízení o veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zadávacích řízení dle ZZVZ na stavební práce:

„Demolice objektů na pozemku p.č.st. 26, k.ú. Choustníkovo Hradiště“
1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Obec Choustníkovo Hradiště
Sídlo: 544 42 Choustníkovo Hradiště 102
IČO: 00277932
Statutární zástupce: Ing. Jan Vogl, starosta obce
Telefon: 724 525 035
Bankovní spojení: KB 75 296 01 / 0100
2. VYMEZENÍ DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAK ÁZKY MALÉHO ROZSAHU
2.1. OBEC, KRAJ, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Místo plnění předmětu zakázky: Královéhradecký kraj, obec Choustníkovo Hradiště, pozemky
st.p.č. 26, p.p.č. 2239 a 213/2 k.ú. Choustníkovo Hradiště.
2.2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Demolice stávajících objektů tvoří tři samostatně stojící objekty, které mezi sebou nejsou propojeny. Objekt A a B bude zdemolován (předmět zakázky) a objekt C (není předmětem, zakázky).
Dále součástí stavby bude odpojení a zaslepení přípojek technického vybavení (vodovodní přípojka,
přípojka elektrické energie). Stávající objekty, které jsou určený k demolici, jsou jednopodlažní a
nepodsklepené.
Budova A – zemědělská stavba – hospodářská budova je obdélníkového tvaru a je zastřešena sedlovou střechou. Budova je bez čísla popisného nebo evidenčního. Stavba je v současné době evido-

vána jako zemědělská stavba. Objekt, který je největší a je umístěn na jižní hranici pozemku není v
současné době nijak využívaný, pouze v některých prostorách je skladován materiál a drobné nářadí. Dříve byl objekt využívaný ve východní části jako objekt k bydlení a západní část objektu byla
využívána k chovu dobytku. Podkroví bylo využito ve východní části objektu k rodinnému domu a
v západní části sloužilo k ukládáni krmiva pro dobytek.
Budova B – jímka na vodu s přístřeškem je obdélníkového tvaru a je zastřešena pultovou střechou.
Objekt umístěný na západní straně pozemku slouží jako sběrná šachta na vodu. Dříve objekt sloužil
jako sklep pro uchování ovoce a zeleniny.
Po odstranění dvou staveb včetně zbytku zpevněných ploch na pozemku p. č. st. 26 bude pozemek
urovnán. Po demolici bude zadavateli předána zarovnaná zemní pláň.
Přítomnost azbestu na stavbě byla zaznamenána. Konkrétně se jedná o střešní krytinu, ve které
je obsažen azbest. Ke zjištění přítomnosti azbestu v deskách je třeba provést materiálovou analýzu.
Při odstraňování stavebních materiálů obsahující azbest postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech (v PD se může ještě vyskytovat již neplatný zákon č.185/2001 Sb.) Odstranění
provádějí renomované firmy bezpečnými technologickými postupy, které zamezují uvolňování azbestových částic do prostředí. V případě, že bude zjištěna přítomnost azbestu v šablonách, které
tvoří střešní krytinu či jiných nepředpokládaných stavebních konstrukcích, je nutné dodržet předpisy a nařízení pro práci s azbestem a zákon o odpadech.
V budově A jsou do bývalých chlévů kamenné zárubně (viz. příloha č. 7). Před demolicí budovy
budou tyto zárubně odborně vyňaty z budovy (bez poškození) a budou následně uloženy na místo,
které určí zadavatel (do 200 m).
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
Termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy o provedení díla
Termín dokončení: do 30. 4. 2022
Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 2.8.2021 v 10:00. hodin. Místem srazu účastníků je místo
realizace demolice (pozemek p.č.st. 26, k.ú. Choustníkovo Hradiště).
4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří tato výzva k podání nabídky a její přílohy.
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5. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky se podávají osobně v pracovní době (PO – ST 8:00 – 11:00, 13:00 - 17:00) Obecního úřadu Choustníkovo Hradiště nebo doporučenou poštou v písemné formě v jednom vyhotovení.
Nabídky budou předány v uzavřených obálkách označených „Demolice objektů na pozemku
p.č.st. 26, k.ú. Choustníkovo Hradiště“- „NEOTVÍRAT". Místem pro podání nabídek je podatelna OÚ Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42, a to nejpozději
do 11.8.2021 do 15:00 hod.
Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
6. TERMÍN A MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání obálek bude provedeno dne 11. 8. 2021 v 15:01 hod v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Choustníkově Hradišti. Při otevírání obálek budou přítomni jen členové komise pro
otevírání obálek, příp. jejich náhradníci. Otevírání nabídek je neveřejné.
7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Uchazeč musí předložit:
1)
Doklady o kvalifikaci – dodavatelé je v nabídkách mohou nahradit čestným prohlášením
nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
Pokud dodavatel předloží přímo doklady o kvalifikaci, postačí jejich prosté kopie.
Kvalifikaci splní dodavatel, který splní požadavky na
(a)

základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,

(b)

profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
(b)

technické kvalifikace

Seznam provedených zakázek obdobného charakteru v uplynulých 5 letech – demolice objektu
včetně uložení nebezpečného odpadu. Uchazeč uvede název zakázky, její cenu včetně DPH a identifikaci objednatele, uniž je možné údaje ověřit.
8. POŽADAVKY ZADAVATELE
8.1. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena za předmět zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena jako nejvýše
přípustná. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje veškeré
náklady dodavatele nutné k realizaci zakázky. Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou
daňových předpisů upravujících výši DPH nebo za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
V případě nejasností v nabídce si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si jejich vysvětlení.
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8.2. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Fakturace bude provedena jednorázově, po předání a převzetí staveniště zadavateli (po dokončení díla).
Dodací, platební a další obchodní podmínky budou uvedeny ve smlouvě o dílo, která bude uzavřena s vítězným dodavatelem.
8.3. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Dodavatel předloží v nabídce podepsanou smlouvu o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace.
Smlouva o dílo musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.
V případě, že podepisuje nabídku, resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu zmocněná, musí být
v takovém případě součástí nabídky dodavatele originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění. S
vybraným dodavatelem bude uzavřena závazná smlouva o dílo.
Dodavatel je povinen v nabídce předložit vyplněné přílohy, které jsou nedílnou součásti této zadávací dokumentace.
9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria nejnižší nabídková cena za předmět zakázky
včetně DPH. Při hodnocení se stanoví pořadí dle výše nabídkové ceny za zakázku včetně DPH od
nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.
10. ZADÁVACÍ LHŮTA
Doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, končí 60 kalendářních dnů po dni podání
nabídek.
11. DALŠÍ INFORMACE
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky a rozsah výběrového řízení, omezit rozsah výběrového řízení, nevybrat žádnou z nabídek, popř. výběrové řízení zrušit, případně neuzavřít smlouvu.
Předložené nabídky zůstávají založeny u zadavatele a nevracejí se účastníkům výběrového řízení.
Zadavatel neposkytne ani částečnou náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky. Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek dodavatelů nebo vyloučených dodavatelů nebudou vráceny.
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného účastníka v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel,
který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být poddodavatelem více účastníků v tomtéž
zadávacím řízení. Jestliže účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s několika dalšími
účastníky výběrového řízení, nebo podá nabídku a současně je poddodavatelem jiného účastníka v
daném zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem samostatně či
společně s jinými účastníky výběrového řízení vyřadí.
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Podáním nabídky dodavatel souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
12. PŘÍLOHY – NEDÍLNÁ SOUČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení dodavatele o smluvních podmínkách
3. Čestné prohlášení dodavatele o kvalifikaci
4. SOD – Smlouva o dílo
5. ROZHODNUTÍ – povolení odstranění stavby
6. Ortofoto budov – demolice
7. Kamenné zárubně
8. Projektová dokumentace (12/2020, vypracoval Petr Vokál DiS., zodpovědný projektant Pavel
Lamer, autorizovaný technik pro pozemní stavby)
V Choustníkově Hradišti dne 12.7.2021

Ing.
Jan
Vogl

Digitálně
podepsal
Ing. Jan Vogl
Datum:
2021.07.12
18:23:39
+02'00'

Ing. Jan Vogl
starosta obce
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