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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
ČÍŽKOVICE - VÝSTAVBA VENKOVNÍHO
MULTIFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ V ŽELECHOVICÍCH
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Název:
OBEC ČÍŽKOVICE
se sídlem
Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
IČ:
002 63 486
zastoupený
Mgr. Arnošt Waschta, starosta obce
tel., fax:
416 715 135; 416 715 140
e-mail:
oucizkovice@seznam.cz
Organizace zadávacího řízení:
Ing. Alexandra Vrbová, Tuchomyšlská 235, 403 39 Chlumec
kancelář:
Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem
IČ:
432 35 069
Telefon:
+420 737 262 684
Email:
alex.vrba@gmail.com
Zpracovatel projektu:
Ing. Jan Bělík, Severní stavební a.s.
Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 606 200 618; e-mail: projekce@severstav.cz
Poznámka: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, proto se při zadání veřejné zakázky bude
postupovat dle ust. §§ 6, 27 zákona. Zadavatel není povinen použít ustanovení zákona, pokud se dále
v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se o podpůrný krok a
zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.
Požadavky uvedené v této výzvě jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění
je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Uchazeč podá svou
nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.
Zadavatel se v souladu s § 43 odst. 1 zákona rozhodl nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností
souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje
požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna na webových stránkách:
http://in-ing.webnode.cz/sluzby/vyberova-rizeni/
Přílohy k Zadávací dokumentaci (Projektová dokumentace, přílohy k ZD k vyplnění a VV) poskytne
zadavatel uchazečům na základě žádosti o poskytnutí ZD, adresované: Ing Alexandra Vrbová, manažer
projektů - Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem, Mail: mailto:alex.vrba@gmail.com nebo 737 262
684
Žádost bude obsahovat minimálně následující údaje: identifikační údaje o dodavateli, kontaktní spojení,
způsob vyzvednutí ZD.
Zadávací dokumentaci bude dodavateli poskytnuta bezúplatně elektronicky nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.
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INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

I.

Název veřejné zakázky: „ČÍŽKOVICE - VÝSTAVBA VENKOVNÍHO MULTIFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ V
ŽELECHOVICÍCH"
Předpokládaný objem veřejné zakázky: 3 100 000 Kč bez DPH
Financování veřejné zakázky: zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet Obce Čížkovice)
Termín realizace: předpoklad zahájení stavby: 06-10/2018
Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace Multifunkčního hřiště v místní části Želechovice.
Objekt 1 – multifunkční sportovní hřiště
Objekt 2 - dětské hřiště
Rozsah prací je vymezen Projektovou dokumentací a položkovým výkazem výměr (přílohy Zadávací
dokumentace)
Objekt 1 – multifunkční hřiště
Hřiště s umělohmotným povrchem (dvouvrstvý polyuretan) o rozměrech 36,87 x 18,37m – plocha 685m2
pro FUTSAL, BASKETBAL, NOHEJBAL, VOLEJBAL a TENIS.
Oplocení – čtyřhranné pletivo
Chodník šířky 1,5m v délce 72m z betonové dlažby v ploše 108 m2.
Zahradní a nářaďový domek
Altán
UCHAZEČI DO NABÍDKY VLOŽÍ VZOREK POVRCHU, KTERÝ ZAMÝŠLEJÍ POUŽÍT PŘI REALIZACI
Objekt 2 - dětské hřiště
Dětské hřiště bude vybaveno herními prvky dle specifikace v Projektové dokumentaci
1. Odpadkový koš ks 3
2. Lavice ks 5
3. Informační tabule – návštěvní řád ks 2
4. Oplocení délky včetně 2 vstupních branek m´ 100
5. Kolotoč na sezení ks 1
6. Pružinové houpadlo „KONÍK“ ks 1
7. Pružinové houpadlo „MOTORKA“ ks 1
8. Vahadlová houpačka dvoumístná ks 1
9. Houpačka kombinovaná ks 1
10. Herní sestava s klouzačkou ks 1
11. Pískoviště 2x2m ks 1
12. Školní altán s tabulí a počítadly ks 1
Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v projektové dokumentaci.
Místo plnění
Obec Čížkovice - p. p. č. 2/1 k. ú. Želechovice.
Ostatní a související činnost
I.1.1.
zajištění případného prodloužení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy
k povolení stavby,
I.1.2.
zajištění aktuálních či aktualizovaných vyjádření správců inženýrských sítí, příslušných
správních úřadů a jiných ve smlouvě uvedených či zhotovitelem vyžádaných písemností
nezbytných k provedení díla (dle potřeby)
I.1.3.
zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem zakázky včetně vytýčení
všech inženýrských sítí (IS) na staveništi na základě vyžádání dotčených orgánů státní
správy, které musí být započítáno v celkové ceně,
I.1.4.
zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění stavby,
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I.1.15.
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zajištění ochrany všech staveb a pozemků, které se stavbou bezprostředně sousedí
anebo by mohly být jakkoli stavbou dotčeny,
zajištění odvozu a likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění, včetně předložení návrhu Systému likvidace odpadů
vzniklých v průběhu realizace díla, před zahájením vlastní realizace prací na stavbě a
nejpozději při přejímacím řízení předložení dokladů o evidenci a likvidaci odpadů
vzniklých v průběhu realizace díla,
zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,
zajištění bezpečnosti při provádění stavby a realizace opatření v souladu s pokyny
koordinátora BOZP a v souladu s technickými, právními či jinými předpisy týkajícími se
BOZP plánem BOZP, a předcházení škod na zdraví osob vykonávajících profesní
výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců či jiných
osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem na stavbu),
zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění
komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště,
jakož i všech pozemních komunikací, veřejných prostranství, případně jakýkoli věcí,
které byly činností zhotovitele znečištěny,
provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště
do jednoho týdne od ukončení stavby,
uvedení staveb, pozemků a dalších věcí, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou
stavbou dotčeny, do původního stavu,
zajištění pravidelné účasti zhotovitele na všech kontrolních dnech stavby,
zajištění případného projednávání se správci sítí: plyn, elektrika, datové kabely apod.
(objednatel vystaví případně plné moci),
oprava pozemních komunikací, pozemků, staveb a dalších věcí poškozených
v důsledku stavby,
vypracování dokumentace skutečného provedení díla
Ostatní činnosti nutné ke zdárnému průběhu díla

Stavební práce mohou probíhat od 7.00 do 21.00 hod každý pracovní den. V případě nutnosti práce
v době mezi 21.00 až 07.00 hodinou a o víkendu je nutné zajistit předchozí písemný souhlas
objednatele;
Nejméně 15 dnů před zahájením stavby (provádění díla) informuje dodavatel o této skutečnosti
s uvedením omezení a případných možností průchodů či průjezdů stavbou či odkaz na dopravní
značení, vlastníky sousedních a přilehlých nemovitostí ke stavbě.
Dodavatel je povinen staveniště a místo skladování materiálu, včetně jakýchkoli dalších míst
souvisejících se stavbou, které dodavatel užívá, povinen označit v souladu s příslušnými ČSN a
právními předpisy bezpečnostními tabulkami, osvětlením, ohraničit a zabezpečit jejich ochranu včetně
protipožárních opatření a zajištění BOZP.
Předmětem plnění není provádění technického dozoru dodavatelem či jakoukoliv osobou s dodavatelem
přímo či nepřímo spojenou.
Dodavatel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po provedení díla (tj. po řádném ukončení
díla a před předáním jeho předmětu objednateli) vyklidit stavbu jako místo plnění a předat je v řádném
stavu zpět objednateli. O předání a převzetí stavby bude sepsán zápis do stavebního deníku a písemný
protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Do doby splnění takových povinností není
objednatel povinen dílo převzít; prodlení provedení díla je v takovém případě prodlením na straně
dodavatele.
Technické podmínky veřejné zakázky
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických a administrativních popisů, které vymezují
požadované technické charakteristiky a požadavky na provedení administrativních úkonů v souladu s
platnou legislativou způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem. Nesplnění některé z
uvedených podmínek je důvodem k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Pokud se nesplnění
některé uvedených podmínek prokáže po uzavření smlouvy o dílo, tak je to důvodem k výpovědi smlouvy
o dílo.
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Pokud se v Zadávací dokumentaci nebo v jejích přílohách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků
nebo jejich částí, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení
předpokládaného standardu a zadavatel umožňuje nabídnout jiné technicky a kvalitativně srovnatelné
řešení.
Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky, zařízení) musí být použity nové a musí mít 1.
jakostní třídu.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE

II.

Prokázání základní způsobilosti přiměřeně k § 74 zákona:
a)
Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele,
b)
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c)
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)
Dodavatel není v likvidaci, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 75 zákona předložením čestného
prohlášení, z něhož bude zřejmé, že dodavatel splňuje výše uvedené body (vzor přílohou ZD)
Prokázání profesní způsobilosti přiměřeně k § 77 zákona:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
c) uchazeč prokáže odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje; zadavatel požaduje dle 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 autorizaci v oboru dopravní stavby (minimální úroveň pro splnění
kritéria je autorizovaný technik)
Prokázání ekonomické kvalifikace přiměřeně k § 78 zákona:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením
a) čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Prokázání technické kvalifikace přiměřeně k § 79 zákona:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením
a) seznamu minimálně 3 obdobných stavebních prací, provedené dodavatelem v posledních 5 letech
včetně kontaktních údajů investorů (objednatelů), u kterých je možné předložené údaje ověřit, přičemž
se referenční zakázky musí týkat realizace sportovních zařízení.
Ostatní požadavky zadavatele
K prokázání splnění ostatních požadavků zadavatel požaduje předložit:
a) seznam všech poddodavatelů (a jejich splnění kvalifikace) včetně specifikace té části zakázky, kterou
bude poddodavatelem zajišťovat; za pod-dodávku je pro tento účel považováno provedení části zakázky
jiným dodavatelem. Přesáhne-li podíl plnění veřejné zakázky poddodavatelem 30 % výše nabídkové
ceny, je dodavatel povinen do nabídky vložit smlouvu o smlouvě budoucí s tímto poddodavatelem.
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b) čestné prohlášení o pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené třetí osobě min. do výše
objemu veřejné zakázky
c) čestné prohlášení dodavatele, že jeho nabídková cena je v souladu s předpisy o hospodářské soutěži.
d) zadavatel požaduje záruky za kvalitu díla v délce minimálně 60 měsíců ode dne protokolárního
předání a převzetí dokončeného díla

-

Společná ustanovení o způsobu prokázání kvalifikace
Doklady o kvalifikaci a předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích požadovaných
dokladů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokazováno splnění kvalifikace, starší 3 měsíců
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené výše v odstavcích budou zadavatelem
požadovány v originále nebo úředně ověřené kopii pouze po účastníkovi, se kterým bude uzavřena
smlouva („vybraný dodavatel“).
Jistota
Zadavatel nepožaduje jistotu.

ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

III.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky a
to podle poměru nabídkové ceny a kvality
Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a jejich váhu:

Nabídková cena v Kč bez DPH

Použitý materiál (na základě vzorku umělého povrchu)

Délka záruční doby za dokončené dílo v měsících (max. 120 měsíců)

- váha kritéria 70%
- váha kritéria 15%
- váha kritéria 15%

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé
nabídce bude dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
V souladu se shora uvedeným bude postupovat hodnotící komise takto:
Dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena (v Kč bez DPH)
Pro toto číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 70 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pro hodnocení bude použit údaj o výši nabídkové ceny bez DPH, uvedený v návrhu smlouvy v nabídce
toho kterého dodavatele.
Dílčí hodnotící kritérium Délka záruční doby v měsících
Pro toto číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 15 a poměru hodnoty hodnocené
nabídky k nejvhodnější nabídce.
Pro hodnocení bude použit údaj, uvedený v návrhu smlouvy v nabídce toho kterého dodavatele.
Dílčí hodnotící kritérium Použitý materiál (na základě vzorku umělého povrchu)
Komise materiál „oznámkuje“ známkou od 1 do n (n=počet nabídek) podle estetičnosti (líbivost, drsnostpocit na omak, vhodnost pro děti) předloženého vzorku, o každé přidělené známce komise hlasuje a
musí se na „známce“ shodnout v nadpoloviční většině členů komise. Nejvhodnější nabídka má
minimální hodnotu kritéria (1), hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne, která vznikne
poměrem hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce vynásobený vahou kritéria.
Pro hodnocení bude použita „známka“ přidělená komisí vzorku v nabídce toho kterého uchazeče.
Na základě součtu výsledných bodových hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek hodnotící komise
stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka,
která dosáhla v součtu nejvyšší bodové hodnoty.
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Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby a dodávek
bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci
stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště,
předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kurzovní vlivy, obecný vývoj
cen apod.)
Dodavatel ocení všechny položky slepého rozpočtu ke stavební části i soupisu vybavení (přílohy ZD) a
celkovou cenu uvede do Krycího listu. Dodavatel je povinen v nabídce uvést celkovou nabídkovou cenu
v Kč bez DPH, sazba DPH a cena včetně DPH
Zjistí-li uchazeč rozpory mezi slepým rozpočtem a projektovou dokumentací, je pro sestavení
nabídkové ceny rozhodující slepý rozpočet.
Takto zjištěné rozdíly nesmí být z důvodu možnosti řádného hodnocení nabídek zahrnuty do
nabídkové ceny.
Zjištěné rozdíly včetně jejich ocenění budou uchazečem uvedeny v oddíle věcné a formální
připomínky.
V případě ocenění některých položek ve Výkazu výměr „nulou“, připojí uchazeč vysvětlení do věcných
a formálních připomínek.
Neocenění položek bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v
zadávacích podmínkách a taková nabídka bude vyřazena.
Mimořádně nízká nabídková cena
Při hodnocení nabídkových cen dodavatelů posoudí hodnotící komise výši nabídkových cen ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky a k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, která byla stanovena na
základě kvalifikovaného rozpočtu.
Nabídková cena se považuje za mimořádně nízkou, jestliže cenový rozdíl je vyšší než 30 % průměru
nabídkových cen ostatních dodavatelů.
Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky, vyžádá si hodnotící komise od dodavatele písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou
pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být dodavatelem doručeno ve lhůtě 3 pracovních
dnů ode dne doručení žádosti dodavateli, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší.
Za zdůvodnění se nepovažuje pouhé prohlášení dodavatele, že za nabídkovou cenu je veřejnou
zakázku schopen realizovat.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV.

Platební podmínky
Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury.
Faktura bude vystavena po písemném převzetí předmětu plnění veřejné zakázky nebo její části.
Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Zadavatel akceptuje dílčí plnění
Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
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Obchodní podmínky jsou stanoveny v návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu ZD
Účastník není oprávněn návrh smlouvy upravovat ani doplňovat. Účastník je oprávněn pouze
doplnit podbarvené údaje.
Archivace dokumentů
Dodavatelé - účastníci při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že vybraný účastník bude
zavázán k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky minimálně do 2028.
Součinnost při finanční kontrole
Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný účastník osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako
obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené
právními předpisy. Dodavatelé berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný účastník
povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V.

Lhůta pro doručení nabídek
Otevírání obálek

17.5 2018 v 09:00 hodin
17.5 2018 v 09:20 hodin

Místo pro podání nabídek: Obecní úřad Čížkovice (podatelna), Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky.
Dodavatel podá v souladu se zadávacími podmínkami a platnou legislativou pouze jednu nabídku, a to
osobně, kurýrní službou nebo doporučeně poštou tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek doručena zadavateli. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.
V případě zaslání nabídky poštou je rozhodující čas doručení na adresu pro podání nabídek. Za okamžik
podání nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou nebo úřední osobou.
Nabídky, které dodavatel doručí po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme a dodavatele bezodkladně
vyrozumí o této skutečnosti. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k
dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Otevírání obálek mají právo být přítomni zástupci zadavatele, členové hodnotící komise, případně jejich
náhradníci a zástupci uchazečů (maximálně jeden zástupce každého uchazeče).
Zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, budou povinni
se prokázat plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem uchazeče a průkazem totožnosti.

ZPŮSOB A FORMA PODÁNÍ NABÍDEK

VI.

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní
firmy/ názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu dodavatele nebo osoby oprávněné zastupovat
dodavatele.
Obálka bude označena názvem „Neotevírat a názvem veřejné zakázky“. Na obálce musí být uveden
název dodavatele, sídlo a IČ.
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Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky, resp. obalu,
na uzavření podpisem nebo razítkem dodavatele, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv
způsobem neoprávněně otevřít, aniž by nedošlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační
číslo, osoba oprávněná jednat za dodavatele, příp. osoba oprávněná zastupovat dodavatele, kontaktní
adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem. Dodavatel použije přílohu ZD „Krycí list“
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny
před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými
čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující
jednotlivé části číslovány být nemusí.

OSTATNÍ INFORMACE A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

VII.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Zadavatel nebude organizovat prohlídku budoucího staveniště. Místo plnění je volně přístupné a
dodavatelům se doporučuje obeznámit se s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami.
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany účastníků musí být doručeny do 5 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky písemně nebo e-mailem zástupci zadavatele na adresu
osoby pověřené zastupováním zadavatele ve věci zadávacího řízení: Ing. Alexandra Vrbová (kancelář)
Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem, Mail: alex.vrba@gmail.com Tel: 737 262 684
V žádosti budou uvedeny kontaktní údaje uchazeče a žádost bude podepsaná osobou oprávněnou za
uchazeče jednat.
Zadavatel není povinen reagovat na žádosti o dodatečné informace, které nebudou splňovat výše
uvedené podmínky.
Zadavatel poskytne vysvětlení nebo dodatečné informace k ZD do 2 pracovních dnů od doručení
požadavku dodavatele všem jemu známým uchazečům.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou součástí zadávacích podmínek a nedodržení
požadavků v nich uvedených může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE

VIII.

- Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze
zadávacího řízení odstoupit) v rozsahu 3 měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek a končí dnem oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací
lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až
do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost
- Zadavatel nepřipouští varianty.
- Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení,
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel.
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- Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoliv druhu (a nebude je tedy hradit),
které případně utrpí dodavatel v souvislosti se svou účastí v tomto zadávacím řízení.
- Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se účastník může o veřejnou zakázku ucházet.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci zakázky. Uchazečům
v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel toto právo uplatní,
nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Zadavatel bude před uzavřením smlouvy požadovat, aby vybraný dodavatel předložil originály nebo
ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci (pokud je zadavatel již nemá k dispozici).
Výběrem nejvhodnější nabídky a na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká
právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o obsahu smlouvy o dílo a požadovat její
upřesnění nebo úpravy. Zcela nepřípustné ale jsou zejména zásahy do podmínek, které byly předmětem
hodnocení a úpravy dalších zejména obchodních nebo technických podmínek.
Předložené nabídky zadavatel nevrací.
Obsahové členění nabídky
Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídky Zadavatel požaduje předložit nabídku v tomto členění:







Krycí list nabídky
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo
Oceněný výkaz výměr
Oceněný soupis vybavení hřiště
Věcné a formální připomínky

V Ústí nad Labem 27.4 2018

Dekujeme předem za podání nabídky.
Ing.Alexandra Vrbová.
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