Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
Název veřejné zakázky:

„Realizace dětského hřiště pro děti 3-8 let
v areálu zahrady MŠ J. A. Komenského, ul.
Křenkova 42, 552 03 Česká Skalice“
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IČ: 00272591
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel Město Česká Skalice
Adresa: třída T.G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
oficiální www URL: http://www.ceskaskalice.cz/
e-mail : urad@ceskaskalice.cz
podatelna elektronické pošty: urad@ceskaskalice.cz
Fax: 491 490 068
telefon (ústředna) : 491 490011
Bankovní spojení:
Běžný účet : 9005-2420551/0100
IČ : 00272591
DIČ: CZ 00272591
Statutární zástupce
Starosta: Bc. Martin Staněk, DiS.
Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku
Jméno a příjmení: Mgr. Michaela Hlaviznová Soulková
Telefon: 491490051, 607033756
E-mail: socialne.spravni@ceskaskalice.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je realizace dětského hřiště pro děti ve věku 3-8 let
v areálu zahrady MŠ J.A.Komenského, ul. Křenkova 42, Česká Skalice.
Hřiště bude vybaveno hracími prvky
 Malý lanový park – vhodný pro děti od 3 do 8 let, výška pádu max. 1m,
bez nutnosti umístění na bezpečnostní dopadovou plochu, jako jedna
z částí parku použit sedák „ptačí hnízdo“, požadujeme: malý lanový
park obdobného typu a rozsahu jako je uvedeno na přiloženém
zobrazení (příloha č. 1)
 Dynamický lanový prvek – vhodný pro děti od 3 do 8 let, výška pádu
max.1m, bez nutnosti umístění na bezpečnostní dopadovou plochu,
obsahuje horizontální hrací žebříky, obsahuje sedák „ptačí hnízdo“,
požadujeme: malý lanový park obdobného typu a rozsahu jako je
uvedeno na přiloženém zobrazení (příloha č. 2)
 Dětská prolézačka - horizontální, s lanovými prvky, výška pádu max.
1m, bez nutnosti umístění na bezpečnostní dopadovou plochu, pevně
zabudovaná do povrchu, požadujeme: malý lanový park obdobného
typu a rozsahu jako je uvedeno na přiloženém zobrazení (příloha č. 3)
 Lanová pyramida – výška max. 3 m, dopadová výška max. 1m ,
požadujeme: malý lanový park obdobného typu a rozsahu jako je
uvedeno na přiloženém zobrazení (příloha č. 4)
Dále předmětem zakázky je:
zajištění projektu (nákresu) umístění hracích prvků na pozemcích p.č.
1367/1, KÚ Česká Skalice (příloha č. 5), dopravy, odborné montáže, včetně
zemního ukotvení a doložení veškerých dokladů osvědčující splnění
legislativních podmínek vztahujících se k použití dětského hřiště na veřejném
prostranství (doklady o certifikaci, předpisy - předepsaných revizí, atestů
materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, atd.)
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
347.000,- Kč bez DPH.
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1 PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné
zakázky s ohledem na případné
prodloužení zadávacího řízení.
Termín zahájení: 1. 7. 2016
Termín dokončení: 31. 7. 2016
4.2 MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Město Česká Skalice, p. č. 1367/1, KÚ Česká Skalice, ve vlastnictví města
Česká Skalice (příloha č. 5)

5. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
5.1 POŽADOVANÁ KVALIFIKACE UCHAZEČE
Dodavatel je povinen prokázat splnění požadované kvalifikace ve
lhůtě pro podání nabídek.
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění této veřejné zakázky je
dodavatel, který splní:
 základní kvalifikační předpoklady
 profesní kvalifikační předpoklady

5.2 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Uchazeč je povinen splňovat základní kvalifikační předpoklady v
rozsahu požadavku uvedeného v § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách
v platném znění. Uchazeč je povinen doložit splnění základních kvalifikačních
předpokladů výše uvedených předložením čestného prohlášení. Z obsahu
čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Doklady prokazující
splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 dnů.
5.3 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který je fyzickou
nebo právnickou osobou, či zahraničním dodavatelem ve smyslu zákona o
veřejných zakázkách a podniká ve všech oborech nezbytných k plnění
předmětu veřejné zakázky specifikovaného v článku 2 této zadávací
dokumentace. Uchazeč je oprávněn doložit uvedený předpoklad také
prostřednictvím subdodavatele dle zákona o veřejných zakázkách. Uchazeč
není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle
zákona o veřejných zakázkách. Uchazeč je povinen doložit splnění profesních
kvalifikačních předpokladů výše uvedených předložením čestného prohlášení.
Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje
příslušné profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.
Uchazeč je povinen doložit splnění profesních kvalifikačních
předpokladů předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v
něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a kopie
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění a dále předložením kopie
dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v oboru dopravní
stavby.

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 OBCHODNÍ PODMÍNKY
Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat ustanovení:
 termíny realizace:
zahájení prací: 1. 7. 2016
dokončení prací: 31. 7. 2016
 minimální sankce za nedodržení termínu dokončení díla je 0,5 % z
celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení
 minimální délka záruční lhůty je 60 měsíců s výjimkou výrobků se
záručním listem
 zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou
dobu předepsané vlastnosti
 nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být
důvodem pro zrušení smlouvy o dílo ze strany zadavatele bez nároku
na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne
 při realizaci mohou být použity pouze takové materiály a zařízení,
jejichž použití je schváleno v ČR
 zadavatel
požaduje
použití
kompletních
technologických
a
materiálových systémů
 konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, popř. ISO
6.2 PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT NABÍDKOVOU CENU
 zvýšení ceny díla je možné pouze při zvýšení rozsahu prací nad rámec
zadávací dokumentace, požadované zadavatelem a na základě dodatků
ke smlouvě.
6.3 PLATEBNÍ PODMÍNKY
 zadavatel nebude poskytovat zálohy
 konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude
uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v
protokolu o předání a převzetí.
 splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 30 dnů od jeho vystavení.
7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
 nabídková cena díla musí být doložena položkovým rozpočtem a bude
uvedena ve skladbě- celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena s
DPH.
 nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po
celou dobu realizace
 cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani
kurzových rozdílů.
 nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a
kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během
provádění díla.
 položkový rozpočet musí obsahovat přesné specifikace nabízených
materiálů a dodávek.
 uchazeči se budou informovat o místních podmínkách, současném
stavu předmětu veřejné zakázky a přístupu k němu při prohlídce
prostoru,
nedostatečná
informovanost
neopravňuje
uchazeče
požadovat úhradu vícenákladů.

Součástí nabídkové ceny musí dále být:
 zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a předpisy předepsaných revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách,
atd.
 vypracování dokumentace skutečného provedení díla (projekt
rozmístění herních prvků na pozemku)
Náklady na uvedené požadavky zadavatele budou součástí nabídkové
ceny díla (pokud již nejsou položkově obsaženy ve výkazu výměr).
8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku a nabídka bude
zpracována v českém jazyce.
 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
 Všechny listy nabídky budou řádně očíslované.
 Nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, tzn.
svázána a zapečetěna, a bude podána v řádně uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky tj. název a adresa uchazeče.
 Nabídka včetně požadovaných dokladů bude potvrzena statutárním
orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního
orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč
v příloze nabídky originál plné moci nebo platný pověřovací dokument.
 Doklady prokazující splnění kvalifikace budou předloženy formou
čestného prohlášení v originálním provedení.
9.
POSKYTOVÁNÍ
DODATEČNÝCH
INFORMACÍ
DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

K

ZADÁVACÍ

9.1 DODATEČNÉ INFORMACE
Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle
odpovědi na dotazy v písemné formě dle § 49 odst. 2 zákona o veřejných
zakázkách nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti a zároveň
zveřejní dodatečné informace na profilu zadavatele. Lhůta pro odpověď
zadavatele počíná běžet následujícím dnem po doručení písemné formy
dotazu prostřednictvím poštovní přepravy, elektronické komunikace (email)
nebo osobním předáním.
9.2 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny
dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Prohlídka místa plnění se
bude konat dne 2.5.2016 Sraz účastníků je v 10.00 hodin před budovou
Městského úřadu , třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice.
10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
10.1 ZPŮSOB A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídku lze podat:
 osobně v pracovních dnech Po, St v době od 7.30 - 12.00 hod., a od
13.00 - 17.00 hod. a v Út, Čt, Pá v době od 7.30- 12.00 hod. do sídla



zadavatele, podatelna Městského úřadu Česká Skalice, třída
T.G.Masaryka 80, Česká Skalice
zasláním na adresu Město Česká Skalice, třída T.G.Masaryka 80, 552
03 Česká Skalice, tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání
nabídek. Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a
uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.

10.2 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídku doručte nejpozději do: 9. 5. 2016, do 13.00 hodin
10.3 DALŠÍ PODMÍNKY K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY
Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem:
„Veřejná zakázka – Realizace dětského hřiště pro děti 3-8 let v areálu
zahrady MŠ J. A. Komenského, ul. Křenkova 42, 552 03 Česká Skalice NEOTVÍRAT“.
Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné
oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
10.4 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 9. 5. 2016 od 13.30 hodin v
zasedací místnosti Městského úřadu Česká Skalice, třída T.G.Masaryka 80,
552 03 Česká Skalice. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden
zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek.
Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí
vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
11. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta končí dnem 25.5.2016, nebo v den, kdy zadavatel
uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem. Po tuto dobu jsou uchazeči vázáni
celým obsahem nabídky.
12. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritériem je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je
rozhodná její výše bez DPH pro plátce daně, pro neplátce daně je rozhodná
nabídková cena s daní z přidané hodnoty. Před stanovením pořadí úspěšnosti
nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny, zda nejsou mimořádně
nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
13. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DALŠÍ POŽADAVKY
ZADAVATELE
13.1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
 Textová část zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu
zadavatele.
 Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci a všechny její přílohy
bezplatně.
13.2 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE



Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, změnit nebo doplnit
podmínky a současně si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené
nabídky. Toto právo platí do uzavření smlouvy.

14. PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
1. Mapa pozemku
2. Návrh smlouvy o dílo
V České Skalici
Dne
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