Město Horažďovice

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
Výzva k podání nabídky
na zhotovení části díla
Revitalizace sportovního areálu Lipky, I. etapa –
tréninkové hřiště
- část A – revitalizace tréninkového hřiště
- část B – automatický závlahový systém
- část C – elektro
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Výzva k podání nabídky na zhotovení části stavby
Revitalizace sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště
- část A – revitalizace tréninkového hřiště
- část B – automatický závlahový systém
- část C – elektro
podle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (v platném znění) - veřejná
zakázka malého rozsahu dělená na části
1.

Zadavatel
Název:
Sídlo:
Zastoupené:
Bankovní spojení:
IČ, DIČ

2.

město Horažďovice
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Ing. Michaelem Formanem, starostou města
ČS, a.s. Klatovy, č.ú. 27 – 821898399/0800
00255513, CZ00255513

Všeobecné podmínky
2.1. Zadavatel si vyhrazuje výběrové řízení zrušit, odmítnout všechny nabídky, odmítnout
nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, neuzavřít smlouvu se žádným z
uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její podmínky. Tyto změny budou
vždy uveřejněny stejným způsobem, jako oznámení/vyhlášení výběrového řízení.
2.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávaný rozsah změnit.
2.3. Odevzdáním nabídky nevzniká uchazeči právní nárok na finanční odměnu za
vypracování nabídky.
2.4. Zadavatel konstatuje, že dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo i více částí
této zakázky.

3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Veřejná zakázka „Revitalizace sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště“ je
zakázkou dělenou na části:
- část A – revitalizace tréninkového hřiště, jejímž předmětem je rekultivace stávající
plochy, rozprostření a urovnání ornice, založení nového hřišťového trávníku, včetně
dodávky a montáže zábradlí a ochranných sítí za brankovištěm,
- část B – automatický závlahový systém, jejímž předmětem je dodání a montáž
automatického závlahového systému včetně dodání a umístění železobetonové
retenční nádrže a potrubí pro svedení dešťových vod z přilehlé budovy Aquaparku
do retenční nádrže,
- část C – elektro, jejímž předmětem je dodání, instalace a zprovoznění nového
osvětlení hřiště, včetně stožárů a výložníků.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci. Předmětem realizace I.
etapy není vybudování tribuny tréninkového hřiště, které je uvedeno v projektové dokumentaci.
3.2. Rozsah díla je specifikován
- projektovou dokumentací „Revitalizace sportovního areálu Lipky k.ú. Zářečí u
Horažďovic 641928“ zpracovanou pro objednatele Ing. arch. MgA Jiřím Bízou, Pod Křížkem
721/3, 147 00 Praha 4, s datem 01/2020,
- podmínkami stanovenými smlouvou o dílo.
3.3. Předpokládaná hodnota zakázky jako celku je 3.770.000 Kč bez DPH (z toho část A –
revitalizace tréninkového hřiště 2.383.000 Kč bez DPH, část B – automatický závlahový systém
514.000 Kč bez DPH, část C – elektro 873.000 Kč bez DPH). Jedná se o veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce (převládající předmět plnění), zadávanou dle § 31 výjimky
ze ZZVZ pro veřejné zakázky malého rozsahu.
3.4. CPV – 45212221-1 - Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště,
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45232121-6
Stavební práce vztahující se k závlahovému potrubí
43323000-3
Závlahové zařízení
45316100-6
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
3.5. Na realizaci předmětu veřejné zakázky je podána žádost o dotaci do dotačního titulu MMR ČR
117D8220H Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku.
4.

Obchodní podmínky
4.1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Obchodní podmínky, které
jsou v zadávací dokumentaci předloženy formou formuláře smlouvy o dílo (pro část A, B,
C jako samostatné přílohy).

5.

Doba a místo plnění
5.1. Doba plnění díla platí pro všechny části shodně. Dodavatelé jednotlivých částí této
veřejné zakázky jsou povinni koordinovat své práce tak, aby byly návazné a byly
dokončeny do níže zmíněného termínu:
předání staveniště a zahájení prací

(nejdříve: 01.02.2021)

dokončení a předání díla (stavby)

(max.: 15.05.2021 )

úprava a úplné vyklizení staveniště
(max.: +2 dny )
5.2. Místo plnění: stavba bude provedena na pozemcích p.č. 1094/1, st.p.č. 314, p.č. 1104/1,
1104/2, 1149/1, 1130/1 vše k.ú. Zářečí u Horažďovic.
5.3. Prohlídka místa plnění: není stanovena, prostory jsou veřejně dostupné.
6.

Požadavky na prokázání kvalifikace – platí pro část A, B, C shodně
6.1. Zadavatel požaduje, prokázání splnění základní způsobilosti formou předložení
čestného prohlášení – formulář přiložen k doplnění.
6.2. Zadavatel požaduje, prokázání splnění profesní způsobilosti – profesní způsobilost splní
dodavatel, který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky (dodavatel předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje)
- odpovídající předmět pro část A: výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1-3 živnostenského zákona alternativně provádění staveb jejich
změn a odstraňování,
- odpovídající předmět pro část B: výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1-3 živnostenského zákona alternativně provádění staveb jejich
změn a odstraňování,
- odpovídající předmět pro část C: montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení alternativně provádění staveb jejich změn a
odstraňování.
6.3. Doklady dle bodu 6.1 a 6.2 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
6.4. Doklady dle bodu 6.2 mohou být nahrazeny čestným prohlášením, ze kterého bude
patrné splnění požadovaného kritéria či jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky
6.5. Vybraný dodavatel je povinen, na základě výzvy zadavatele, předložit před podpisem
smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci v souladu s požadavky
uvedenými v bodě 6 (pokud již nebudou k dispozici v rámci nabídky)

7.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny – platí pro část A, B, C shodně
7.1. Uchazeč pro příslušnou část doloží nabídkovou cenu formou ocenění zadávacího
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (pozn. pro část B je
součástí zadávacího soupisu stavebních prací i samostatná příloha).
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7.2. Uvedená nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu
plnění zakázky a bude cenou nejvýše přípustnou.
8.

Požadavky na obsah a způsob zpracování nabídky – platí pro část A, B, C shodně
8.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné podobě podaná elektronicky.
8.2. Nabídka bude obsahovat
a) krycí list veřejné zakázky (příloha č. 1) - v přiloženém tiskopisu uchazeč doplní
veškeré údaje a podepíše oprávněnou osobou. V záhlaví krycího listu dodavatel
vybere odpovídající část,
b) doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 6. této výzvy,
c) návrh smlouvy o dílo pro příslušnou část zakázky, do které podává nabídku v přiloženém formuláři návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní údaje a návrh smlouvy
podepíše oprávněná osoba.
f) nabídkový položkový rozpočet pro příslušnou část zakázky – oceněný zadávací
soupis stavebních prací, dodávek a služeb
8.3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

9.

Způsob a lhůta pro podání nabídek
9.1.

Nabídky budou podány písemně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
EZAK města Horažďovice na adrese: https://zakazky.muhorazdovice.cz
- Pro vložení nabídky musí být účastník řádně registrovaným dodavatelem v systému
EZAK. Zadavatel provedl, pokud již není dodavatel registrován, v systému
předregistraci účastníků a zaslal účastníkovi na jeho email „Vyzvu k dokončení
registrace“ do systému EZAK (prosím kontrolujte i složky spam či nevyžádaná pošta).
- Dokumenty podávané v rámci nabídky musí být zpracovány prostřednictvím
akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (word, excel), Open Office, PDF,
JPEG, DWG, ZIP. Zadavatel preferuje předložení nabídky v PDF formátu. Požadovaný
dokument musí být do prostředí EZAK vložen v čitelné formě. Maximální velikost
jednoho dokumentu je 50 MB. Počet dokumentů není omezen.
- Pro vstup a vložení dokumentů si prostudujte informace o ovládání systému, které
naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu;
příručku a manuál najdete na profilu zadavatele. Kontakt ve věci administrace zakázky
je: zakazky@muhorazdovice.cz, tel: 371 430 573.
V případě technických problémů je možné se obrátit na podporu elektronického nástroje
EZAK na adrese: podpora@ezak.cz, nebo na tel: 538 702 719.

9.2.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.10.2020 ve 12.00 hod. – platí pro část A, B,
C shodně.

10. Způsob hodnocení nabídek a oznámení o výběru dodavatele – platí pro část A, B, C
shodně
10.1. Nabídky bude zadavatel hodnotit podle ekonomické výhodnosti.
10.2. Jediným kritériem ekonomické výhodnosti s vahou 100% je nejnižší nabídková cena
(bez DPH).
10.3. Hodnocení bude provedeno seřazením nabídek podle nabídkové ceny od nejnižší po
nejvyšší.
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
(bez DPH).
10.4. Zadavatel bude posuzovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Za mimořádně nízkou
nabídkovou cenu bude zadavatel považovat takovou nabídkovou cenu uchazeče, která
bude nižší o 10% a více, než je průměr obdržených nabídkových cen. Dodavatele
s takovouto nabídkovou cenou může zadavatel vyzvat k písemnému zdůvodnění.
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10.5. Oznámení o výběru dodavatele, který podal nejvhodnější nabídku, bude provedeno
stejným způsobem jako oznámení/vyhlášení výběrového řízení.
11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni – platí pro část A, B, C shodně
11.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 90 kalendářních dnů počínaje
okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek
12. Zadávací dokumentace
12.1. Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele, na adrese:
https://zakazky.muhorazdovice.cz
12.2. Zadávací dokumentace obsahuje:
- příloha č. 1 - krycí list veřejné zakázky určený k doplnění údajů uchazečem,
- příloha č. 2A - formulář smlouvy o dílo pro část A určený k doplnění údajů
uchazečem,
- příloha č. 2B - formulář smlouvy o dílo pro část B určený k doplnění údajů
uchazečem,
- příloha č. 2C - formulář smlouvy o dílo pro část C určený k doplnění údajů
uchazečem,
- příloha č. 3 - projektová dokumentace,
- příloha č. 4 - vzor čestného prohlášení (k využití) k prokázání splnění základní
způsobilosti dle čl. 6.
- příloha č. 5A - zadávací soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro část A
- příloha č. 5B - zadávací soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro část B
- příloha č. 5B - samostatná příloha zadávacího soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb pro část B
- příloha č. 5C - zadávací soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro část C
13. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek
13.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (elektronicky e-mailem)
vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 4 pracovní dny před ukončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní
vysvětlení zadávacích podmínek do 2 pracovních dní od doručení žádosti stejným
způsobem, jako oznámení/vyhlášení výběrového řízení.
14. Kontaktní osoba
14.1. Kontaktní osoba: Jitka Vokatá, tel: 371 430 573, zakazky@muhorazdovice.cz
Ve
věcech
technických:
Pavel
Matoušek,
tel.
371430569,
matousek@muhorazdovice.cz
V Horažďovicích dne 06.10.2020

Ing. Josef Silovský, vedoucí OIRM
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e-mail:

