Městys Koloveč
Tyršova 10, 345 43 Koloveč
Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail info@mestyskolovec.cz

__________________________________________________________________________
VÁŠ DOPIS č.j.

ZE DNE

NAŠE č.j.

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Pergl

V KOLOVČI DNE

2.4.2010

Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
„ Dětské hřiště Koloveč pro věkovou kategorii 1 – 12 let“
(Zadání zakázky v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách a Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období
2007-2013)
Městys Koloveč, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce,
jejímž předmětem plnění je také dodávka nezbytná k provedení předmětu zakázky (dále jen
zakázka), a její předpokládaná cena nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH
vyzývá
v souladu se zásadami ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
dodavatele k podání nabídky na splnění zakázky.

1. Informace o předmětu veřejné zakázky
1.1 Název veřejné zakázky

„ Dětské hřiště Koloveč pro věkovou kategorii 1 – 12 let“
1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky
Předmětem plnění je vybudování dětského hřiště v zájmové lokalitě v Městysi Koloveč, která
se nachází v areálu mezi Základní školou Koloveč a sportovním areálem Tělovýchovné
jednoty Slavoj Koloveč na části pozemku KN, parcelní číslo 268/1 – ostatní plocha, ostatní
sportoviště a která tvoří zázemí pro volnočasové aktivity občanů městyse. Vlastní realizace
spočívá v dodávce a instalaci herních prvků a parkového mobiliáře, včetně vybudování
dopadových ploch pro herní prvky, přístupového chodníku, dále ve výsadbě vhodné zeleně a
oplocení areálu.
Předpokládaná cena je 650 000,- Kč bez DPH. Více informací – viz. zadávací dokumentace.
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1.3 Místo plnění / realizace
Místem plnění je městys Koloveč, část pozemku KN, parcelní číslo 268/1 – ostatní plocha,
ostatní sportoviště
1.4 Kód CPV
37535200-9 Vybavení hřišť
1.5 Kód podle NUTS 0-5 a ZÚJ
CZ0321 Domažlice, ZÚJ 553816

2. Identifikační údaje o zadavateli
2.1

Název zadavatele : Městys Koloveč

2.2

Právní forma: 801 - městys

2.3

Sídlo:

Ulice:
Číslo popisné:
Číslo orientační:
Obec:
PSČ:
IČ:
Stát:
2.4

Tyršova
10
Koloveč
345 43
00253481
CZ

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Václav
Pergl Ing.
+420 724184537
+420 379494311
vaclav.pergl@mestyskolovec.cz

3. Informace o zadávací dokumentaci
3.1

Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je k dispozici v sídle zadavatele a zadavatelem přímo nevyzvaní
uchazeči si ji mohou vyžádat e- mailem. V případě zájmu jim bude poskytnuta obratem.
3.2

Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci

Výše nákladů v Kč bez DPH:

0,- Kč
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Výše nákladu v Kč vč. DPH: 0,- Kč
Způsob platby:
3.3

Lhůta pro vyžádání zadávací dokumentace

Přímo nevyzvaní uchazeči si mohou vyžádat zadávací dokumentaci e-mailem u zadavatele
během soutěžní lhůty do 9. dubna 2010 do 13:00 hod.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
4.1

Lhůta pro podání nabídek

Nabídky lze podat konce soutěžní lhůty, která byla zadavatelem stanovena do 9. dubna 2010
do 14:00 hodin.
4.2

Adresa pro podání nabídek

Zadavatel:
Ulice:
Číslo popisné:
Číslo orientační:
Obec:
PSČ:
Stát:

4.3

Městys Koloveč, podatelna
Tyršova
10
Koloveč
345 43
CZ

Jiné upřesňující údaje

Nabídku může uchazeč doručit po celou soutěžní lhůtu a to v pracovní dny Po-Čt od 08:00
hod. do 15:30 hod., v Pá od 08:00 hod. do 14:00 hod. . Nabídka bude svázána či jinak
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a zapečetěna tak, že všechny
stránky včetně příloh budou provlečeny provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten
bude přelepen na titulní nebo zadní (papírové) straně bílou samolepící páskou, která bude
opatřena razítkem a podpisem uchazeče - pověřenou osobou. Nabídka nebude obsahovat
přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, podpisem
statutárního příp. pověřeného zástupce a zřetelně označena nápisem
„!!! SOUTĚŽ - KOLOVEČ - „ Dětské hřiště Koloveč pro věkovou kategorii 1 –
12 let“ - NEOTEVÍRAT!!!“
Na obálce bude dále uvedena adresa a IČ uchazeče.
4.4

Elektronické podání nabídky

Ne.
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5. Požadavky na prokázání kvalifikace
5.1

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele, a
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby a
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j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) - j) prokáže uchazeč čestným
prohlášením v souladu s § 62 odst. 2 zákona.
5.2

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona splňuje uchazeč, který předloží:
a)

dle ustanovení § 54 písm. a) - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán –
originál nebo ověřená kopie

b)

dle ustanovení § 54 písm. b) - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – originál nebo
ověřená kopie

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace (poslední den podání nabídky), starší než 90 kalendářních
dnů.

5.3

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56

a) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 4 zákona splňuje uchazeč, který předloží
certifikát systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 (na příslušný obor činnosti
související s realizací zakázky), z něhož je patrná doba jeho platnosti a jméno společnosti,
která certifikát vydala a která je registrovaná u českého institutu pro akreditaci, případně
funguje na základě akreditace udělené v členském státě Evropské unie. Certifikát doloží
uchazeč v úředně ověřené kopii.
b) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 5 zákona splňuje uchazeč, který předloží
certifikát systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí podle normy ČSN
EN ISO 14001 (na příslušný obor činnosti související s realizací zakázky), z něhož je patrná
doba jeho platnosti a jméno společnosti, která certifikát vydala a která je registrovaná
u českého institutu pro akreditaci, případně funguje na základě akreditace udělené v členském
státě Evropské unie. Certifikát doloží uchazeč v úředně ověřené kopii.

5.4

Prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit ověřenou kopii výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 - 132 zákona), který
nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1
zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v
takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se
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subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele
prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1
písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se § 51 odst. 4 použije
obdobně.
6. Kritéria hodnocení
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
7. Přípustnost variantnosti nabídky a požadavky na variantní řešení
Zadavatel nepřipouští žádná variantní řešení
8. Doba plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění se předpokládá v dubnu 2010 a dokončení maximálně do 31. května 2010.
9. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění:
360

Stavební výdaje v oblasti sportu a volnočasových aktivit

369

Výdaje na parkovou a terénní úpravu objektu

………………..,- Kč bez DPH

370

Výdaje na oplocení, venkovní označení - informační tabule

………………..,- Kč bez DPH

………………..,- Kč bez DPH

CELKEM

………………..,- Kč bez DPH

DPH 20 %

………………..,- Kč

CELKEM

………………..,- Kč s DPH

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním přílohy č. 1 Zadávací dokumentace ( krycí list
nabídky včetně oceněného soupis prací s výkazem výměr ).
10. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou
Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro
podání nabídek.
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11. Ostatní podmínky zadavatele
Platební podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Smluvní pokuty jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.
V případě, že prodlení uchazeče s plněním dodávky zapříčiní nepřidělení či povinnost vrácení
dotace ve výši 529 411,- Kč na pořízení předmětu díla ze strany objednatele poskytovateli
dotace, zavazuje se uchazeč, že objednateli zaplatí smluvní pokutu ve výši těchto
promarněných dotací, tj. pokutu ve výši 530.000,- Kč.
Uchazeč předloží nabídku v členění dle Zadávací dokumentace.

……………………………………..
Ing. Václav Pergl
starosta městyse
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