VZ 2/2016
Výzva k předložení nabídky
v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. ve smyslu §12 odst.3 a § 18 odst.
3.
Městys Stádlec vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Víceúčelové hřiště Stádlec
1. Zadavatel:
Městys Stádlec, Stádlec 150, 391 62
IČ: 00252930, DIČ: CZ 00252930, tel., fax: 381287614 , e-mail: starosta@stadlec.eu
zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem
2. Název a popis předmětu zakázky:
Výstavba víceúčelového hřiště na pozemku 246/27 v k.ú. Stádlec.
2.1. Technologie výstavby sportoviště:

1) Kompletní odstranění stávající zeminy + trávníku) do hloubky 30 cm, zhotovení drenáže
pro odvod vody, vytvořit kamenné podloží dle technologické skladby vrstev. Vyrovnání
plochy (s mírným příčným spádem) a položení a zhutnění nového finálního souvrství.
2) Zabetonování sloupků oplocení, obrubníků kolem hřiště, montáž mantinelů z KVH profilů a
instalace sítí do celkové výše4,0 m.
3) Položení umělého modulového multifunkčního polypropylénového modulového povrchu
s mřížkovým rastrem o formátu modulu 300x300mm a tloušťce min. 13 mm. Moduly (kazety)
spojené pevným zámkovým spojem. Z důvodu teplotní roztažnosti polypropylénu do plochy
povrchu vložit dilatační pásy, které neovlivňují odskok míče a pohyb hráče. Povrch schválený
dle EN 14877 a certifikovaný mezinárodní tenisovou federací ITF (jako standard kvality je
považován povrch BERGO TENNIS).
4) Provedeno lajnování pro hlavní sporty (volejbal, basketbal, malou kopanou)
5) Hřiště bude vybaveno novým sportovním vybavením pro hlavní sportovní aktivity (sloupky
a sítí na volejbal, stabilními basketbalovými konstrukcemi, mobilními brankami na malou
kopanou, mobilními brankami na florbal).
2.2. Cenová kalkulace:

Viz. přiložený výkaz výměr.
3. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
Předpokládaná cena (bez DPH):
900.000,-Kč
4. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Zájemci o výběrové řízení po převzetí zadávacích podmínek doručí svou nabídku osobně
nebo doporučeně poštou na podatelnu městyse Stádlec čp. 150, 391 62 Stádlec nejpozději
dne 15.9. 2016 do 15:00 hodin. Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému
otevření a bude označena „Výzva – hřiště – neotvírat“. Nabídky podané po výše uvedené
lhůtě nebudou do soutěže přijaty. Nabídky jsou podávány v českém jazyce.
5. Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 zákona (ve smyslu § 38 odst. 4 písm. f)
Hodnocení nabídek bude provedeno ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) zákona podle základního
hodnotícího kritéria, kterým je „nejnižší nabídková cena“, tj. „Celková cena za komplexní
plnění předmětu zakázky“.

Způsob hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny je stanoven zákonem, zejména
ustanovením § 79 odst. 4 zákona: „Je-li základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková
cena, stanoví hodnotící komise pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před stanovením
pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77 zákona.“
6. Nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
7. Odkaz na kontaktní osobu zadavatele
Kontaktní osoba – Ing. Milan Kelich, tel. 606 300 313
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
V nabídce je nutné uvést:
- informace o dodavateli
– název, IČ
- právní forma
- statutární zástupce
- kontaktní adresa, telefon, e-mail
- doba zahájení a ukončení plnění – 2.Q r. 2017,
- místo plnění: Stádlec,
- varianty nabídek zadavatel nepřipouští.
9. Požadavky zadavatele na doložení kvalifikace uchazeče
1) prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu
z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních
právních předpisů ne starší 90 dnů), oprávnění k podnikání doložit ve stejnopise nebo
v úředně ověřené kopii,
2) čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria (u právnické osoby
podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):
- není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu),
- v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl
zrušen pro nedostatek majetku,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením splátek,

3) čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo
došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání, jde-li o fyzickou osobu, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí
organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.
4) Uchazeč předloží reference minimálně ze tří dodávek obdobného rozsahu.
10. Další požadavky zadavatele
1) Součástí nabídky uchazeče musí být návrh smlouvy o plnění zakázky (Smlouva o dílo)
zpracovaná podle podmínek zadání. Smlouva musí obsahovat následující požadavky
zadavatele:
2) platební podmínky: platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet
dodavatele do 14 dnů po předání zakázky, zálohové faktury nebudou akceptovány;
3) smluvní pokuty:
a) za překročení nabídnuté ceny
překročena,

30% z částky, o kterou je nabídnutá cena

b) za nedodržení termínu plnění zakázky 0,05% z celkové ceny za každý den prodlení.
4) Záruka na poskytnuté zařízení min. 36 měsíců.
11. Závěrečná ustanovení
Předáním zakázky se rozumí vypořádání všech závad a nedostatků, na které zadavatel
upozornil při předání. O předání zakázky se zhotoví zápis, na kterém zadavatel podpisem
potvrdí převzetí zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit nebo zopakovat.

Ve Stádlci dne 31. května 2016
Ing. Milan Kelich
…………………………………………………
starosta městyse
Vyvěšeno: 31. května 2016
Svěšeno:
Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce.

