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Dle seznamu oslovených

Zastupující Obec Čížkovice
na základě Plné moci
V Ústí nad Labem 15.8 2017

VÝZVA
k podání nabídky ve výběrovém řízení
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., O
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon)

„DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V PARKU OBEC ČÍŽKOVICE“
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

Poznámka: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, proto se při zadání veřejné zakázky bude postupovat
dle ust. §§ 6, 27 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon).
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.

Předpokládaný objem veřejné zakázky zadavatel neuvádí
Financování veřejné zakázky: zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce Čížkovice)
Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je doplnění herních prvků do stávajícího dětského hřiště v parku.
Detailní popis je uveden v příloze ZD
Místo plnění veřejné zakázky
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Obec Čížkovice
Doba plnění veřejné zakázky
předpoklad: 3-4Q 2017, limitní termín dokončení – 31.10 2017
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace (přílohy) bude zájemcům poskytnuta na základě přihlášení do soutěže:
Ing Alexandra Vrbová, manažer projektů, Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem,
Mail: alex.vrba@gmail.com, Tel: 737 262 684
Žádost bude obsahovat minimálně následující údaje: identifikační údaje o dodavateli a kontaktní spojení
Na žádost zájemce o veřejnou zakázku bude zadávací dokumentace odeslána elektronicky nejpozději
do 2 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.
Přílohy k Zadávací dokumentaci (Krycí list, ČP, PD) poskytne zadavatel zájemcům na základě žádosti

Zadávací dokumentace bude poskytnuta elektronicky bezúplatně
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
Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy pro podání nabídek
Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky.
Uchazeč podá pouze jednu nabídku, a to buď osobně, nebo doporučeně poštou tak, aby byla nejpozději
do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli
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 uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme a uchazeče
bezodkladně vyrozumí o této skutečnosti. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává
je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
Otevírání obálek mají právo být přítomni zástupci zadavatele, členové hodnotící komise, případně jejich
náhradníci, zástupci poskytovatele finančních prostředků a zástupci uchazečů (maximálně jeden
zástupce každého uchazeče)
Lhůta pro podání nabídek končí
Otevírání obálek

1.9 2017 v 09:00 hodin
1.9 2017 v 09:20 hodin

Adresa pro podání nabídek: Obec Čížkovice, OÚ – podatelna, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
Způsob a forma zpracování nabídky
Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní
firmy/ názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat
uchazeče. Obálka bude označena názvem „Neotevírat a názvem veřejné zakázky“. Na obálce musí
být uvedeno jméno, sídlo a IČ dodavatele
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační
číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní
adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.
Uchazeč závazně použije přílohu č. 1 „Krycí list“
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Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
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.
Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace dodavatele
Prokázání základní způsobilosti přiměřeně k § 74 zákona:
Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení, že
a)
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)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
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)
není v likvidaci, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Prokázání profesní způsobilosti přiměřeně k § 77 zákona:
Dodavatel předloží v nabídce
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
Prokázání ekonomické způsobilosti přiměřeně k § 78 zákona – čestným prohlášením o ekonomické a
finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku
Prokázání splnění technických kvalifikačních kritérií zadavatel požaduje předložit:
a)
seznam min. 3 (tří) obdobných dodávek provedených dodavatelem za posledních 5 let,
Součástí seznamu budou i kontaktní údaje investorů (objednatelů), u kterých je možné předložené údaje
ověřit.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v prosté kopii. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokazováno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, nejpozději při uzavření
smlouvy.
Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v
zadávacím řízení.
Údaje o hodnotících kritériích
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je Ekonomická výhodnost nabídky
Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a jejich váhu:
1. Nabídková cen v Kč bez DPH
80 %
2. Záruční doba v měsících
20 %
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.
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Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že součet jednotlivých bodových
hodnocení té které nabídky od všech členů komise u každého dílčího hodnotícího kritéria vynásobí jeho
vahou (tak se získá výsledná hodnota). Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek
za všechna dílčí hodnotící kritéria hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak,
že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla v součtu nejvyšší bodové hodnoty.
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za dodávku herních prvků a
realizaci hřiště 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.)
Uchazeč je povinen v nabídce uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, sazba DPH a cena
včetně DPH
Celková cenová nabídka bude představovat nejvýše přípustnou cenu včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Nabídkovou cenu je možné v průběhu realizace překročit pouze v souvislosti se změnou daňových
předpisů týkajících se DPH v případě, že dojde ke zvýšení příslušné sazby DPH.
Obchodní a platební podmínky
Všechny obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem jsou uvedeny v závazném vzoru
smlouvy o dílo
Ostatní informace a vyhrazená práva zadavatele
Poddodavatelé
Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více poddodavatelům a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto poddodavatelů.









Zadavatel vylučuje možnost podání variant nabídky.
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.
Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení
Výběrem nejvhodnější nabídky a na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce
nevzniká právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné
znění.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy a zadávacích podmínek
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky
Zadavatel si vyhrazuje právo provádět dozor nad veřejnou zakázkou
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

- Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty 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 uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít
smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
- Zadavatel nebude organizovat prohlídku budoucího staveniště. Místo plnění je přístupné po telefonické
domluvě s investorem a uchazečům se doporučuje obeznámit se s místem plnění veřejné zakázky a
místními podmínkami.
-Případné vícepráce, které vzniknou během provádění díla, budou odsouhlaseny zadavatelem pouze
na základě souhlasu osoby vykonávající dozor.
Vzniklé vícepráce nebudou dodavatelem provedeny před písemným souhlasem zadavatele
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
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- Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty,
nejpozději do tří dnů ode dne doručení žádosti uchazeče na adresu osoby zajišťující zadávací řízení.
Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění dotazu či žádosti, doručí Zadavatel současně všem
uchazečům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci, případně jiným způsobem projevili zájem se
zadávacího řízení zúčastnit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy, pokud odpadly důvody
pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od
zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a
ani je nezpůsobil, nebo pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,
pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Děkujeme předem za podání nabídky.
Ing.Alexandra Vrbová.

Přílohy
Situační nákres
Specifikace herních prvků
Přílohy pro uchazeče k vyplnění
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