V Hostěradicích, 16. 09. 2014

Výzva
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého
rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), mimo
režim tohoto zákona, pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem
„Přírodní hřiště s venkovním učebnou, kde je radost žít spolu“

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ:
Právní forma
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele ve
věci veřejné zakázky:

Obec Hostěradice
Hostěradice 57, 671 71
00292834
obec
Bc. Marek Šeiner, starosta
Milana Štěpánková, osoba pověřená výkonem zadavatelských
činností
tel: 776 874 794
stepankova@europroject.cz

2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Přírodní hřiště s venkovní učebnou, kde
je radost žít spolu“, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí (SFŽP ČR), Prioritní osa: 7. –
Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Primární oblast podpory
7. 1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování
environmentálního poradenství a environmentálních informací.
Druh zakázky dle jejího předmětu:
Druh zakázky podle předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:

Dodávky
Zakázka malého rozsahu
Zakázka malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 a
§ 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen řídit se ustanovením zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále
v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se pouze o podpůrný krok
a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.
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Zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupuje v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP.
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření zázemí pro hru, vyučování, sportování, pobyt a odpočinek
pro děti. Řešené území je členěno do několika tematických celků: prostor venkovní učebny, mlatový
prostor s možností využití při společném tělocviku, ale i pro individuální hru a odpočinek.
Stavební objekty jsou členěny na objekty:
SO1. Příprava staveniště
SO2. Řešení nových povrchů
SO3. Atypické dřevěné prvky
SO4. Prvky pro hru a sportovní aktivity

Předmětem zakázky je rovněž zejména:
•

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i
digitální podobě na CD v počtu 2 ks,

•

veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního
prostředí,

•

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

•

zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o
nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

•

průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z.
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a
bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

3. INFORMACE O POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Kontaktní a pověřenou osobou výkonem zadavatelských činností je: Milana Štěpánková,
stepankova@europroject.cz, tel: 776 874 794, Kpt. Jaroše 29/100, 680 01 Boskovice.
Uchazeč si může vyžádat Zadávací dokumentaci u kontaktní a pověřené osoby výkonem
zadavatelských činností: Milana Štěpánková, stepankova@europroject.cz, tel: 776 874 794,
Kpt. Jaroše 29/100, 680 01 Boskovice.
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Zadávací dokumentace bude uchazeči vydána na základě písemné žádosti odeslané na e-mailovou
adresu stepankova@europroject.cz, kontaktní a pověřené osoby výkonem zadavatelských činností,
nejpozději 3 kalendářní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:
Místo pro podávání nabídek:

Pátek 03. 10. 2014, 10. 00 hod.
Poštou se nabídka podává na adresu:
Obec Hostěrdice, Hostěradice 57, 671 71
V případě osobního podání se nabídky podávají do kanceláře
zadavatele se sídlem Obec Hostěrdice, Hostěradice 57, 671 71, a
to v úředních dnech: pondělí, středa: 7:00 - 17:00 hod., úterý :
7:00 - 15:00 hod.,čtvrtek: 7:00 - 15:30 hod., pátek: 7:00 - 13:00
hod., (oběd 11:30 -12:00)

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání
k poštovnímu doručení).
Nabídky, které budou doručeny zadavateli v rozporu s těmito požadavky, zadavatel nezařadí do
zadávacího řízení a vrátí je zpět příslušnému uchazeči.

5. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK
Termín otevírání obálek:

Pátek 03. 10. 2014, 13.00 hod.

Místo konání:

Obec Hostěrdice, Hostěradice 57, 671 71, zasedací místnost

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevření obálek:
Oprávněný zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek.

6. TERMÍN REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zahájení realizace díla:

Ihned po podpisu SOD

Ukončení realizace díla:

30.11.2014
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7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Uchazeč v rámci své nabídky prokáže splnění:
-

Základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 formou čestného prohlášení
(u právnických osob v souladu výpisem z obch. rejstříku)

-

Profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b)

-

Ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50, odst. 1 písm. c)

Podrobně jsou podmínky pro prokázání kvalifikace a požadavky na zpracování nabídky uchazeče
specifikovány v Zadávací dokumentaci.
Důsledek nesplnění kvalifikace:
Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele dle § 59 zákona o veřejných zakázkách.
Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58,
bude podle § 60, odst. 1 zákona o veřejných zakázkách vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií:
Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
-

nejnižší nabídková cena

Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 984 429 ,- Kč bez DPH vč. 5% rozpočtové rezervy.
Vzhledem k tomu, že zadavatel nemůže na danou akci uplatnit odpočet DPH, bude pro účely
hodnocení nabídek rozhodná celková nabídková cena KČ včetně DPH včetně 5 % rozpočtové
rezervy.

9. ZADÁVACÍ LHŮTA
Uchazeč je v souladu s ustanovením § 43 zákona vázán svou nabídkou po dobu 90 dnů.

10. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Způsob zpracování nabídky uchazeče se bude dále řídit dle § 68, odst. 1, 2, 3.
Nabídky budou podány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi zadavatelem a
dodavateli bude probíhat v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
•

Doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací při
dodržení základních zásad zadávacího řízení dle § 6 zákona,
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•

upravit termín realizace veřejné zakázky,

•

neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů,

•

zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.

Zadavatel nebude hradit dodavatelům žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.
Obec Hostěradice

Zastoupená: Bc. Markem Šeinerem, starostkou obce

Razítko a podpis zadavatele

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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