VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU REALIZOVANÁ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB.,
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY
Č.J. 136/2022-MEDO-38683/2022
Název veřejné zakázky:
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby „Rekonstrukce ulice
Kosmonautů v Domažlicích“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
město Domažlice
Adresa zadavatele:
náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
IČ zadavatele:
00253316
Oprávněná osoba zadavatele: JUDr. Zdeněk Novák, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
E-mail:
URL adresa:

Ing. Martin Janovec
(+420) 379 719 172, (+420) 607 056 173
martin.janovec@mesto-domazlice.cz
http://www.domazlice.eu/

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2. 1. Druh veřejné zakázky: služba
Jedná se o uzavřenou výzvu.
2. 2. Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů při realizaci stavby „Rekonstrukce
ulice Kosmonautů v Domažlicích“, která je vymezena projektovou dokumentací pro provádění stavby
zpracovanou Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Vodní 27, PSČ
344 01, IČ 12285447 (příloha č. 3).
Předmět plnění je blíže vymezen ve smlouvě o poskytování služeb, která je přílohou č. 2.
2. 3. Termín realizace:
Termín zahájení stavby: 15.08.2022
Termín dokončení stavby: 31.10.2022
2. 4. Předpokládaná hodnota realizace stavby 9.852.802 Kč bez DPH
2. 5. Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky p. č. 298/1, 298/2, 298/4, 2423/1, 2423/3, 2423/22,
5414, 5701/1, 5702/1, 5702/2, 5702/5 vše k.ú. Domažlice.
3. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva, krycí list nabídky (příloha č. 1), návrh smlouvy o poskytování služeb
(příloha č. 2), projektová dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 3), stavební povolení (příloha č. 4).
4. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ve výběrovém řízení bude probíhat elektronicky, tzn.
prostřednictvím elektronického nástroje, datové schránky nebo e-mailem, nestanoví-li zadavatel v průběhu
výběrového řízení jinak.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 10.06.2022 v 12.00.
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje na URL
adrese: https://zakazky.domazlice.info/contract_display_799.html
Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.
6. Údaje o hodnotících kritériích:
6.1. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny Kč bez DPH.
V nabídce bude cena uvedena v návrhu smlouvy o návrh smlouvy o poskytování služeb a na krycím listu
nabídky (v příloze).
6.2. V případě výskytu dvou či více shodných nejvýhodnějších nabídek je rozhodující datum a čas podání
nabídky.
7. Způsob zpracování ceny díla:
Účastník uvede do nabídky celkovou cenu výkonu technického dozoru stavebníka. Nabídková cena
technického dozoru stavebníka bude rozčleněna na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH. Cena bude
členěna dle výkonových fází. Cena výkonů technického dozoru stavebníka je pevná bez ohledu na zvýšení,
případně snížení celkových nákladů stavby.
8. Platební podmínky:
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 2).
9. Složení nabídky:
Obsah soutěžní nabídky:
9.1. Krycí list nabídky. Na krycím listu nabídky budou vyplněny všechny předepsané údaje dle přílohy č. 1
této výzvy. Krycí list bude potvrzen statutárním orgánem účastníka nebo osobou pověřenou zastupováním
účastníka. V případě podpisu krycího listu pověřenou osobou zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce
předložil doklad prokazující příslušné zmocnění.
9.2. Vyplněný návrh smlouvy o poskytování služeb bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka. Závazný text návrhu smlouvy o poskytování služeb, kterou účastník předloží, je přílohou této
výzvy. Účastník není oprávněn v tomto závazném textu návrhu smlouvy o poskytování služeb vyplňovat jiná
ustanovení než: - identifikaci účastníka (poskytovatele)
- úplata a fakturace - čl. 4. smlouvy
- místo, datum podpisu návrhu smlouvy o poskytování služeb, obchodní firmu či název
účastníka (poskytovatele) a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka
(poskytovatele)
- závěr smlouvy.
9.3. Doklad osvědčující odbornou způsobilost poskytovatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, tj. doložení příslušného osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
10. Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
11. Ostatní ujednání:
11.1. Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit.

11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy.
11.4. Variantní řešení se nepřipouští.

Domažlice 02.06.2022

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku

Digitálně podepsal Ing. Martin Janovec
Datum: 02.06.2022 14:08:04 +02:00

