Výzva o zahájení zadávacího řízení
zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
Název zadavatele / investora:

Obec Bílovice - Lutotín

Sídlo zadavatele:

Bílovice 39, 798 41 Bílovice - Lutotín

IČ zadavatele:

00288012

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Ing. Miroslav Hochvald, starosta obce

Kontaktní osoba zadavatele, její
telefon a e-mail adresa:

Ing. Miroslav Hochvald, starosta obce, +420 792 251
793, starostabilovicelutotin@gmail.com

Název zakázky:

Veřejná hřiště Bílovice - Lutotín

Druh a předmět zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu
Předmětem jsou stavební práce a dodávka herních prvků
pro dětská hřiště ve dvou lokalitách obce Bílovice Lutotín.

Datum vyhlášení zakázky:

12. května 2016

Lhůta pro podání nabídky:

24. května 2016 do 13.00 hod.

Způsob podání nabídek:

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

Poštou nebo osobní doručení na adresu:
Obec Bílovice – Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec na
Hané
1. Základní kvalifikační požadavky předpoklady
2. Profesní kvalifikační předpoklady
Blíže upřesněno v zadávací dokumentaci.

Místo dodání / převzetí plnění

Místem plnění je obec Bílovice - Lutotín, okres Prostějov.

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena

Jazyk pro předkládání nabídek

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
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Příloha „Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu“
ze dne 12. května 2016

Zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Veřejná hřiště Bílovice – Lutotín
Zadavatel:

Obec Bílovice - Lutotín

1. Základní ustanovení

1) Zadavatel vypisuje výzvu k podání nabídky na zakázku, jejíž předpokládaná hodnota v případě
veřejné zakázky na stavební práce nedosáhne finančního limitu vyplývajícího z ustanovení § 12
odst.3, zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon). Zadavatel využívá ustanovení § 18 odst.5, zákona, kdy zadavatel není povinen zadávat
veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona, ale je povinen dodržet zásady uvedené v § 6
citovaného zákona.
2) Pro uskutečnění stavební práce se vztahy mezi účastníky řídí ustanoveními občanského zákoníku
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a těmito zadávacími podklady.
3) Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.
4) Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova Ministerstva pro místní rozvoj.
5) Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení.
Datum ukončení výběrového řízení je 24.5. 2016 v 13.00 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční
24.5. 2016 v 13.01 hodin v sídle zadavatele.

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

Obec Bílovice - Lutotín

Sídlo zadavatele:

Bílovice 39, 798 41 Bílovice - Lutotín

IČ zadavatele:

00288012

Jméno statutárního zástupce zadavatele:

Ing. Miroslav Hochvald, starosta obce

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Miroslav Hochvald, starosta obce

E-mail:

starostabilovicelutotin@gmail.com

Telefon:

+420 792 251 793

Strana 2 (celkem 4)

2. Vymezení předmětu zakázky

1) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávka herních prvků pro dětská hřiště ve
dvou lokalitách v obci Bílovice - Lutotín. V lokalitě Bílovice bude instalováno 5 prvků:
dvouvěžová sestava s dvouhoupačkou, vahadlová houpačka, posilovací stroj, pružinka,
infopanel. Hřiště v Bílovicích bude oploceno. V lokalitě Lutotín bude instalováno 7 prvků:
lanovka, trojhrazda, skluzavka s dvouhoupačkou, pružinka, 2x fotbalová branka, infopanel.
2) Technické údaje a popis herních prvků jsou uvedeny v projektové dokumentaci (příloha 4) a
technické specifikaci, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace (příloha 5).
3) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

510 531 Kč

4) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení prací:
1. června 2016
Termín dokončení prací:
19. srpna 2016
Místem plnění je k.ú. Bílovice, p.č.1164 a k.ú. Lutotín, parcela č. 689, okres Prostějov.

3. Hodnotící kritéria a zadávací lhůta

1)

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Při
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

2)

Zadávací lhůta činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevírání obálek. Zadávací
lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele
v následujícím rozsahu:
1) Základní kvalifikační předpoklady
Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů lze nahradit originál čestným
prohlášením, viz příloha 2.
2) Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen předložit prostou kopii oprávnění k podnikání, tj.:
 živnostenský list - obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím plnění předmětu
této veřejné zakázky,
 výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle
zvláštních předpisů.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídky

1) Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě v jednom vyhotovení.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
2) Zadavatel v souladu s ustanovením § 70 zákona nepřipouští variantní řešení.
3) Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, opatřené razítkem uchazeče a zřetelně
označena nápisem:
„NEOTVÍRAT - Výběrové řízení Veřejná hřiště Bílovice – Lutotín.“
Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit.
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4) Nabídka bude doručena prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobním podáním
na adresu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. května 2016 v 13.00 hodin, přičemž
rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
5) Nabídka musí obsahovat:
a)

krycí list nabídky (viz Příloha č. 1),

b)

návrh smlouvy o dílo předložený zadavatelem podepsaný statutárním zástupcem
uchazeče (viz Příloha 3),

c)

doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v článku 4. této
zadávací dokumentace (čestné prohlášení viz Příloha 2),

d)

technická specifikace technologického zařízení vyplněná uchazečem (viz Příloha 5)

e)
oceněný položkový rozpočet (viz Příloha 6).
Uchazeč sestaví nabídku ve výše vymezeném pořadí a použije Krycí list předložený zadavatelem,
který obsahuje základní identifikační údaje a výši nabídkové ceny v základním členění.
6) Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl návrh smlouvy, podepsaný statutárním zástupcem
uchazeče. Pro tento účel předkládá zadavatel svůj návrh smlouvy, který uchazeč doplní a předloží
jako součást nabídky. V případě, že uchazeč předloží svůj návrh smlouvy, bude tato nabídka
vyřazena z hodnocení.
6.

Obchodní podmínky a způsob zpracování nabídkové ceny

1) Obchodní, platební a finanční podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy. Zadavatel nepřipouští
jiný způsob, než je uveden v návrhu smlouvy.
2) Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění – nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena
v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1).
3) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
4) Celková částka za dílo bude fakturována najednou, po dokončení a předání díla a bude splatná
nejpozději 30 dní.
5) Záruční lhůta - Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče splnila délku záruční doby minimálně
120 měsíců na prohnití dřeva, 60 měsíců na konstrukci prvků, 36 měsíců na ostatní části (lazura,
komaxit, ložiska). Tato lhůta běží od předání díla. Součástí záručních podmínek je záruční servis
včetně ročních revizí po dobu 5 let.
7. Práva zadavatele
1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
2) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
Seznam příloh: ( Přílohy budou zaslány na vyžádání v elektronické formě. Žádost o ně směrujte
na e-mail obec.lutotin@seznam.cz)
Č. 1
Krycí list nabídky
Č. 2
Čestné prohlášení
Č. 3
Obchodní podmínky
Č. 4
Projektová dokumentace a situační zákresy
Č. 5
Technická specifikace
Č. 6
Položkový rozpočet slepý

V Bílovicích – Lutotíně dne 12. května 2016

Ing. Miroslav Hochvald, starosta obce
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