Obec Nová Ves v Horách
čp. 33
435 45 Nová Ves v Horách
V Nové Vsi v Horách dne 28. června 2012

Výzva k podání nabídky a výzva k prokázání splnění kvalifikace
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Multifunkční hřiště s umělým povrchem Nová Ves v Horách“
zadávána postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.
Obec Nová Ves v Horách zastoupená starostou obce Davidem Kádnerem vyhlašuje v souladu s § 12
odstavcem 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění veřejnou zakázku
malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“), která je zadávána postupem mimo režim zákona č.
137/2006 Sb., v platném znění.
1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Multifunkční hřiště s umělým povrchem
Nová Ves v Horách“ v rozsahu zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace není výkaz
výměr. Dodavatel je odpovědný za množství jednotlivých výměr, které uvede ve své cenové
nabídce.
Akce „Multifunkční hřiště s umělým povrchem Nová Ves v Horách“ bude provedena v rozsahu
tohoto zadání a jeho příloh. Jedná se o výstavbu multifunkčního hřiště s umělým povrchem o ploše
18 x 36 m včetně příslušných zemních prací, vybudování podkladních vrstev, technického vybavení
hřiště, oplocení.
Práce budou provedeny v rozsahu:
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zemní práce
Stržení ornice tl.30 mm s přemístěním do 50m
Odfrézování stávajícího asfaltu a podkladních vrstev
Přerovnání pláně
Zhutnění podloží z rostlé horniny
Vodorovné přemístění materiálu vč. odvozu a uložení
na skládku
Podkladní vrstvy
Drenáže
Napojení na stávající dešťovou kanalizaci
Nákup a osazení obrubníku do betonového lože
Podkladní štěrková skladba tl.230mm
Umělý povrch
Umělý trávník tl.20mm vč. lajnování
Technické vybavení
Vestavěná branka malá kopaná
Volejbalové sloupky s pouzdrem a víkem, vč sítě
Tenisové sloupky s pouzdrem a víkem, vč sítě
Basketbalová konstrukce nad brankou
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15 D+M ocelový sloupek 89/3,6 dl. 4,8m (betonová patka,
deska pro uchycení mantinelu, povrchová úprava
antikor. nátěr)
16 D+M polypropylenová síť vč. ocelové trubky a lanka
32/3 k uchycení
17 D+M dřevěný mantinel vč. uchycení
18 Betonové patky pro osazení sportovního vybavení
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Veškeré výměry jsou pouze orientační.
Součástí zadávací dokumentace není výkaz výměr - veškeré rozměry je nutné ověřit na místě.
Veškeré specifikace materiálů uvedených v zadání této veřejné zakázky jsou pouze orientační.
Uchazeč může použít i materiály jiného výrobce při zachování min. stejných technických
parametrů. Uchazeč ve své nabídce uvede technické specifikace veškerých materiálů a výrobků,
které dodává, včetně doložení prohlášení o shodě dle zák. 22/1997 Sb.
Akce bude provedena v rozsahu tohoto zadání a jeho příloh.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž :






předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, poplatků, revizí, osvědčení, atestů
provedení veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
zařízení staveniště, skládky, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do
původního stavu
veškeré poplatky, skládkovné včetně dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.
 Pro vypracování cenové nabídky je nezbytné provést osobní prohlídku na místě staveniště. Před
provedením osobní prohlídky je nutné si prohlídku dohodnout s vedením obce na tel.:
476 113 156, nebo 604 588 494 (p. David Kádner).
 Množství odpadů vzniklých při stavbě bude doloženo vážními lístky ze skládky, položka za
předmětné odpady bude fakturovaná dle předložené skutečnosti - vážní lístky.
2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
předpoklad uzavření smluvního vztahu do 1. 8. 2012
Zahájení prací: do 15. 8. 2012
Ukončení prací: 31. 10. 2012
Skutečné termíny plnění – vzejdou z výběrového řízení.
Místem plnění je katastr obce Nová Ves v Horách, Česká republika.
3. OBCHODNÍ PODMÍNKY:
Návrh smlouvy o dílo (příloha této zadávací dokumentace) bude uchazečem vyplněn. Vyplněný
návrh smlouvy o dílo bude podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče. Nepodepsání nebo
neúplné vyplnění smlouvy o dílo bude vykládáno jako nesouhlas zájemce s obchodními
podmínkami zadavatele.
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Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby minimálně: 60 měsíců
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací
dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo na úhradu ceny díla po obdržení limitu výdajů ze
strany poskytovatele dotace, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, nejpozději však do 31. 12. 2012.
5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Cenová nabídka bude členěna na cenu bez DPH , DPH a vč. DPH – viz. nabídkový list.
Cena díla v sobě bude zahrnovat veškeré náklady na jeho zhotovení. Zhotovitel v rámci předmětu
plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba
trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění této veřejné zakázky včetně
zařízení staveniště a jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu apod.
Nabídková cena celkem vč. DPH bude cenou nejvýše přípustnou.
Předložením nabídky uchazeč prohlašuje, že se seznámil se všemi detaily, které mohou mít vliv na
stanovení konečné ceny.
6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Zadávací dokumentací je kromě tohoto zadání také:
-

Projektová dokumentace pro územní řízení, část SO 03 Multifunkční hřiště, situace, půdorys
(zpracovatel: SDP Litvínov, s.r.o.)

-

nabídkový list

-

návrh Smlouvy o dílo

Zadávací dokumentace je kompletně uveřejněna na webových stránkách obce Nová Ves v Horách,
kde je možné si dokumentaci stáhnout.
7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Nabídka bude zpracována v jazyce českém, předložena v jednom vyhotovení (originál), v uzavřené
obálce označené identifikačními údaji firmy s označením: NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka
malého rozsahu – „Multifunkční hřiště s umělým povrchem Nová Ves v Horách.“ Nabídka
bude doručena na adresu: Obecní úřad Nová Ves v Horách čp. 33, 435 45 Nová Ves v Horách.
Nabídky je možno podat nejpozději do 16. července 2012 do 12.00 hodin.
8. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:
Součástí nabídky, se skladbou v předepsaném pořadí, bude:
1. vyplněný nabídkový list podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče,
2. rozpis nabídkové ceny (rozpočet) zpracovaný dle bodu 5 tohoto zadání,
3. kopie výpisu ze živnostenského rejstříku, je- li do něj uchazeč zapsán v oblasti předmětu
díla, ne starší 90 dnů,
4. kopie výpisu z obchodního rejstříku, je- li do něj uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů,
5. kopii potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojišťovnou, ve kterém je uvedena
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pojistná částka (min. 5 mil. Kč) a platnost pojištění odpovědnosti za škody způsobené
činností uchazeče v době podání nabídky,
6. kopie min. 3 odborných referencí s předmětem plnění obdobným předmětu zadávané
zakázky za posledních 5 let potvrzených příslušným smluvním partnerem a obsahující
identifikační údaje uchazeče, cenu, termín plnění, místo plnění díla odpovídající svým
rozsahem a charakterem zakázce, která je předmětem této veřejné zakázky (tj. výstavba
multifunkčního hřiště s umělým povrchem) v hodnotě min. 750 tis. Kč vč. DPH (za každou
jednotlivou zakázku) a údaj o řádném a odborném provedení zakázky,
7. podepsaný a vyplněný návrh smlouvy o dílo oprávněným zástupcem uchazeče.
9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
V případě doložení kompletní nabídky (se všemi náležitostmi specifikovanými výše), bude
rozhodujícím kritériem celková cena zakázky vč. DPH.
10. PRÁVA ZADAVATELE:
 Zadavatel nepřipouští variantní řešení
 Zadavatel si vyhrazuje právo upravovat zadání v průběhu veřejné zakázky, nejpozději však 3 dny
před termínem odevzdání nabídek s tím, že termín odevzdání bude prodloužen o 1 týden.
 Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni minimálně 60-ti kalendářními dny ode dne následujícího
po skončení lhůty pro podání nabídek.
 Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky.
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit a neuzavřít
smluvní vztah se žádným z uchazečů s tím, že případné neuzavření smluvního vztahu nebude
druhou stranou sankcionováno.
 Zadavatel si vyhrazuje právo redukovat předmět zakázky vymezený zadávací dokumentací před
uzavřením smluvního vztahu či v průběhu realizace předmětu plnění a ve vazbě na tuto redukci
upravit po dohodě s vybraným uchazečům cenu.
 Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s veřejnou zakázkou.
 Výsledek veřejné zakázky bude zveřejněn na webových stranách obce Nová Ves v Horách do 5
pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele. Vítěz zakázky bude s rozhodnutím zadavatele
seznámen písemně, taktéž vyloučení uchazeči budou informováni o vyloučení písemně
s uvedením důvodu jejich vyloučení. Námitky proti rozhodnutí zadavatele nejsou přípustné.
 Zadavatel respektuje povinnost zadat zakázku transparentním a nediskriminačním způsobem a
současně dodržet zásadu rovného zacházení.
11. ODPOVĚDNÁ OSOBA:
V případě potřeby kontaktujte odpovědnou osobu:
David Kádner, starosta obce
Tel.: 476 113 156, 604 588 494
E-mail: novaves@iol.cz
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