ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
na realizaci stavby

„Dětské hřiště Šelešovice“
Zadávací řízení nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
postupuje dle § 6 zmíněného zákona a pokynů poskytovatele dotace MMR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Zadavatel
název:
sídlo:
právní forma:
IČ:
Statutární zástupce:
Telefon:

Obec Šelešovice
Šelešovice 93, 767 01 Kroměříž
obec
70890587
Josef Palička – starosta obce
724 190 784

Osoba oprávněná výkonem zadavatelských činností na základě smlouvy
(zástupce zadavatele):
název:
KOINVEST CZ, s. r. o,
sídlo:
Demlova 1011, 674 01 Třebíč
IČO:
28343115
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Věra Bartuňková, Ing. Blahoslav Kopeček,
Telefon:
568 841 111, 603 762 530, 732 680 790
e-mail:
vera.bartunkova@post.cz, kopecek@koinvest.cz

Preambule
Výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání
nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále
jen veřejná zakázka), jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 6 mil. Kč bez DPH.
Pokud se v textu vyskytne odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen zákon) nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a
zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

I.

Základní údaje o veřejné zakázce

Zahájení výběrového řízení bylo provedeno písemnou výzvou třem dodavatelům, výzva byla
též uveřejněna na veřejné vývěsce obecního úřadu Šelešovice a na internetových stránkách
obecního úřadu Šelešovice.

II.

Vymezení předmětu plnění

Předmět plnění
Předmětem plnění zakázky je realizace akce „Dětské hřiště Šelešovice“ dle projektové
dokumentace.
Dílo se nachází v k. ú. Šelešovice, okr. Kroměříž, kraj Zlínský.
Upřesňující informace k rozsahu předmětu díla:
předmětem díla je vybudování nového dětského hřiště se čtyřmi prvky:
1, multifunkční sestava, která bude obsahovat - 2x věž, z toho minimálně 1x se střechou, 2x
skluzavku, 1x lanový most, 1x malou lezeckou stěnu,1x schůdky, 3x houpačku – 1x pro malé
děti – koš, 1x plastový sedák a 1x hnízdo. Houpačka musí obsahovat pozinkované rohové
výztuhy. Horní ráhno je dřevěné ze severského smrku. Závěsná ložiska musí být nerezová se
závitovou tyčí kotvenou skrz horní ráhno. Sedák je gumový s Al výztuhou. Použitý materiál:
nosná konstrukce herní sestavy musí být vyrobena z lepených průběžných hranolů o
minimálních rozměrech 93 x 93mm, hrany budou opracovány rádiusem. Povrchová úprava
těchto hranolů bude spočívat v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly
budou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou.
Skluzavka bude vyrobena ze sklolaminátu o minimální šířce 550mm, držadlo nad skluzavkou
bude z nerezové oceli. Podlahy budou vyrobeny z protiskluzové překližky minimální tloušťky
15mm. Bočnice bude vyrobena z HDPE plastu o minimální tloušťce 12,7mm. Lana sítě budou
s ocelovou výztuhou (min 6 prutů). Veškeré spojovací materiály budou nerezové.
Minimální rozměr prvku bude 3,3 m (v) x 7 m (š) x 7,6m (d). Max. kritická výška dopadu 1m.
Dopadová plocha bude travnatá.
2, lanová pyramida – minimální rozměr prvku 2,5m (v) x 3,8m (průměr), max. kritická
výška pádu 1m. dopadová ploch bude tráva. Konstrukce pyramidy bude povrchově upravena
žárovým zinkováním. Použitý materiál bude 16 mm lano, sítě budou s ocelovou výztuhou
(min. 6 prutů).
3, kolotoč – minimální rozměr 0,6m (v) x 1m (průměr), dopadová plocha trávník. Použitý
materiál bude platforma – rýhované hliníkové desky ukotvené v zemi betonovým základem
kovová konstrukce bude ze žárově pozinkované oceli s práškovým nástřikem
4, pružinové houpadlo – minimální rozměr 0,98m(v) x 0,488m (š) x 0,985m (d), max.
kritická výška dopadu 0,5m, dopadová plocha bude tráva. Houpadlo bude vyrobeno- pružina
z žárově pozinkované oceli s práškovým postřikem, ukotveno v zemi do betonového základu,
sedák bude mít protiskluzovou úpravu, úchyty z plastu, které budou vysokoodolné,
stálobarevné s UV-filtrem, zdravotně nezávadné a certifikované ve zkušebně TUV.
II.1

Vymezení předmětu zakázky dle katalogu prací (CPV) :
 45300000-0 - Stavební montážní práce
Další upřesňující informace k rozsahu předmětu díla: viz PD.
II.2

Termín plnění zakázky
Plnění veřejné zakázky je požadováno v následujících termínech:
předpoklad – 20. června 2016
dokončení 31. července 2016
Ukončením díla se rozumí předání díla bez vad a nedodělků.

II.3.

Místo plnění veřejné zakázky
k. ú. Šelešovice, okr. Kroměříž, kraj Zlínský.

II.4.

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 280 000,- Kč.
Požadavky na plnění veřejné zakázky:

II.5.

Plnění veřejné zakázky bude v souladu s touto zadávací dokumentací (včetně příloh –
projektová dokumentace), příslušnými normami a obecně závaznými předpisy a zákony
II.6.

Prohlídka místa budoucího plnění
S ohledem na skutečnost, že místo plnění je veřejně přístupné, neorganizuje zadavatel
prohlídku budoucího místa plnění.

III.

Podklady k plnění zakázky

Tato textová část ZD, projektová (technická) dokumentace, výkaz výměr
Do pěti dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek je možné si vyžádat dodatečné
informace u kontaktní osoby zadavatele.

IV.
•
•









V.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1 zákona 137/2006
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a, b, d zákona 137/2006:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm firma zapsána
b) doklad o oprávnění k podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušně
živnostenské oprávnění či licenci
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
Technické kvalifikační předpoklady
a) seznam projektů obdobných akcí realizovaných vlastními pracovníky a prostředky
za posledních 5 roků - minimálně 5 akcí v rozsahu min 140 000,- Kč bez DPH za
každou akci – bude uveden název stavby, investor, cena díla a osvědčení
objednatelů o řádném plnění
Ostatní kvalifikační požadavky
a) čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo.
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik
návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje,
jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto
doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou
zakázku.
Pravost a stáří dokladů - budou předloženy doklady dle § 57 zákona
Technické podmínky
Dílo bude provedeno dle technické dokumentace v souladu s platnými zákony a normami.

VI.
VII.

Požadavky na varianty nabídek
Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští.
Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky, subdodávky

VII.1. V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v
nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého
subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou Prohlášení, v němž popíše
subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní
subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na
předmětu veřejné zakázky – viz příloha č. 4).
VII.2. Nedoložení vyplněné přílohy č. 4 bude důvodem pro vyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení.
VIII.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
VIII.1. Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu
se zadávací dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze
v případech uvedených v části „Návrh smlouvy o dílo“ Zadávací dokumentace. Nabídková
cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při
plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší
náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby,
provozem objednatele, kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod. Nabídková cena musí
obsahovat i náklady na dopracování projektové dokumentace, vypracování dokumentace
skutečného provedení dokončeného díla a geodetického zaměření dokončeného díla.
VIII.2.

Měnou zadávacího řízení je Kč.

VIII.3.

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v tomto členění:

Cena bez DPH ……………………..,-Kč (slovy: …………………. korun českých)
Výše DPH v %.....................
DPH ve výši ……………….Kč (slovy : ……….……………….……korun českých)
Cena včetně DPH ……………………..Kč (slovy : …………..……..korun českých)
(dále též „Cena za provedení díla“)

VIII.4. Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč dodrží, jestliže splní
tyto požadavky zadavatele:

Uvede nabídkovou cenu stanovenou v souladu se způsobem jejího zpracování
stanoveným zadavatelem do návrhu smlouvy o dílo.

Doloží do nabídky, a to jako přílohu návrhu smlouvy, oceněný soupis prací
(položkový rozpočet) - jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami
maximálními po celou dobu realizace díla.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč při zpracování položkového rozpočtu, t.j. při
oceňování soupisu prací, který obdržel jako součást zadávací dokumentace, dodržel jeho
strukturu a členění na jednotlivé části dodávky a doprovodné práce stavebního charakteru,
ocenil bez výjimek veškeré položky a dodržel obsahovou náplň.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč, pokud zjistí nesoulad mezi výkazem výměr a
ostatními částmi zadávací dokumentace (tj. zejména zjistí, že ve výkazu výměr chybí položky,
které by zde měly být uvedeny s ohledem na předmět veřejné zakázky uvedený v projektové
dokumentaci), požádal o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Pokud zadavatel na
základě žádosti uchazečů nebo z vlastního podnětu upřesní obsah výkazu výměr (např.
formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením

položek výkazu výměr apod.), je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě a
způsobem stanoveným zákonem (§ 49 odst. 2 zákona) zahrnout do svých položkových
rozpočtů. Taková změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení. Zadavatel
výslovně upozorňuje uchazeče, že v případě, kdy uchazeč ocení náklady, které nebyly
obsaženy ve výkazu výměr a uvede tyto oceněné náklady v nabídce (v položkovém rozpočtu
či na jiném místě nabídky), aniž by splnil požadavek zadavatele a využil institutu
dodatečných informací dle ust. § 49 zákona, bude toto klasifikováno jako rozpor s požadavky
zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách.
VIII.5. V případě, že uchazeč podá nabídku v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými
v této Zadávací dokumentace bod IX. „Podáním nabídky, společná nabídka“, bude jeho
nabídka vyřazena dle ust. § 76 odst. 1 zákona.
IX. Podáním nabídky, společná nabídka
IX.1. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
IX.2. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo ve spojení s dalšími
dodavateli, nebo je subdodavatelem, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí
z účasti v zadávacím řízení a písemně oznámí toto vyloučení vč. důvodu bezodkladně
uchazeči.
IX.3. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně.
Dodavatelé podávající společnou nabídku se považují za jednoho uchazeče. Dodavatelé
podávající společnou nabídku jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou
dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Smlouva bude podepsána v souladu s článkem II Vymezení předmětu plnění Zadávací
dokumentace.
IX.4. S ohledem na skutečnost, že dodavatelé podávající společnou nabídku jsou
považováni ze zákona za jednoho uchazeče a jsou zavázáni a oprávněni společně a
nerozdílně, je zadavatel oprávněn zasílat veškerou korespondenci vč. příslušných rozhodnutí
na adresu kteréhokoliv z nich.

X.

XI.

Jistota – zajištění plnění povinnosti uchazeče vyplývající z účasti v zadávacím
řízení
Zadavatel nepožaduje jistotu dle ust. § 67 zákona.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
XI.1. Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém, v jednom
originálu. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.

XI.2. Vyhotovení nabídky bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné
manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude
provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé

stránky nabídky při listování bezproblémově obracet. Všechny listy nabídky vč. příloh budou
v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.
XI.3. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení
podle § 71 odst. 6 zákona.
XI.4. V případě, že nabídka nebude vypracována v souladu se zadávacími podmínkami
vč. splnění požadavků na formu a kompletaci, bude vyřazena a uchazeč vyloučen
ze zadávacího řízení.
XI.5. Nabídka bude obsahovat:
 Vyplněný Krycí list nabídky (příloha č. 1), podepsaný oprávněnou osobou a
opatřený razítkem uchazeče (je zde uveden název uchazeče, včetně kontaktů), cena
za dílo a prohlášení
 Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2), do návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní
pouze údaje v místech, která jsou ve smlouvě o dílo vyznačeny (identifikační údaje,
termíny, údaje o ceně) a doplní podpisy osoby (osob) oprávněné jednat jménem či
za uchazeče. Přílohou smlouvy bude oceněný soupis prací, který se vztahuje
k tomuto návrhu smlouvy a časový a finanční harmonogram plnění díla.
 Čestné prohlášením o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3)
 Seznam subdodavatelů – dle požadavku uvedené v bodě VII. této zadávací
dokumentace (příloha č. 4)
 Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
 Seznam projektů obdobných akcí realizovaných vlastními prostředky za posledních
5 roků - minimálně 5 akcí v rozsahu min 140 000,- Kč bez DPH za každou akci –
bude uveden název stavby, investor, cena díla a osvědčení objednatelů o řádném
plnění
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm firma zapsána - kopie
 Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušně
živnostenské oprávnění či licenci – kopie
 Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
(příloha č. 5)

XII.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí 7. 6. 2016 v 1100 hod.
Nabídky se přijímají osobně nebo zasláním poštou na adresu: Obec Šelešovice,
Šelešovice 93, 767 01 Kroměříž a to do konce lhůty pro podání nabídek. Při osobním
předávání, vždy kontaktujte osobu přijímající nabídku – Josef Palička, tel.: 724 190 784.
Nabídka se podává písemně, v uzavřené obálce označené Nabídka – Dětské hřiště
Šelešovice - Neotvírat. Na obálce musí být uvedena adresa zájemce.
Na nabídky doručené později zadavatel nemůže brát zřetel (platí i pro nabídky doručené
později poštou).
Nabídka bude přeložena v českém jazyce, v jednom vyhotovení.

XIII.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek – dne 7. 6. 2016, bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Otevírání obálek se uskuteční v zasedací místnosti Obec Šelešovice, Šelešovice 93, 767
01 Kroměříž v souladu s § 71 zákona 137/2006 v platném znění. Otevírání obálek
s nabídkami se může zúčastnit maximálně jeden zástupce uchazeče.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise pro otevírání obálek
neotevírá a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Právo zúčastnit se otevírání obálek mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.
Za každého uchazeče se může otevírání obálek zúčastnit maximálně jeden zástupce. Zástupce
se prokáže před zahájením otevírání obálek průkazem totožnosti, nebo plnou mocí účastnit se
jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.
Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině
účastníků, kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami.
Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně
vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena. Vyloučení uchazeče včetně důvodů
zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. Zadavatel umožní
uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek.
Zadávací lhůta

XIV.

Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, která je
stanovena na čtyři měsíce od podání nabídek tj. do 7. 9. 2016.
XV.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků
a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, z hlediska toho, zda uchazeč
nepodal nepřijatelnou nabídku. Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích
podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky.

Nabídka, která nebude splňovat požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem
bude vyřazena. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek,
které nemají vliv na nabídkovou cenu, komise nepřihlíží.

Komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V
žádosti komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit (týká se
též mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 77). Komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč
nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky,
nestanoví-li komise lhůtu delší. Komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky
přizvat uchazeče na jednání komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Komise doručí
uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.

Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena,
vyloučí zadavatel bezodkladně z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně
důvodů zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.


Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena



Při hodnocení nabídkové ceny rozhoduje cena včetně daně z přidané hodnoty



O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu

XVI.
Jiné požadavky zadavatele
1. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená cena apod.,
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
2. Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně a nemohou z nabídky uplatnit vůči zadavateli
žádné nároky.
XVII. Příloha
- krycí list (příloha č. 1)
- návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2)
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3)
- soupis subdodavatelů (příloha č. 4)
- čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
(příloha č. 5)
- projektová dokumentace: „Dětské hřiště Šelešovice“
- soupis prací, výkaz výměr

V Třebíči 20. 5. 2016

Josef Palička – zadavatel
starosta obce

-----------------------------------------v zastoupení Věra Bartuňková
KOINVEST CZ, s.r.o.

