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Obec Vážany nad Litavou
00368725
Ing. Václav Matyáš
777 743 126
starosta@vazanynadlitavou.cz
Modernizace víceúčelového hřiště Vážany nad Litavou
zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle odst. 3 § 12 zákona č.137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Při zadání veřejné
zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona. Pokud se dále
v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a
zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 2 000 000,- Kč bez DPH.
1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba víceúčelového sportovního hřiště s umělým
povrchem pro obec Vážany nad Litavou, dle projektové dokumentace vypracované
společností Architekti A 90 s.r.o. a přiloženého výkazu výměr.
Zakázka zahrnuje tyto práce:
Sportovní hřiště - Povrch s umělou trávou a nalajnováním pro sporty: malá kopaná, tenis, 2x
volejbal (nohejbal), oplocením s ocelovými sloupky, za brankami ochranné sítě. Vybavení
sportovními konstrukcemi pro malou kopanou, tenis, 2x volejbal (nohejbal), basketbalové
koše.
Vlastní realizace zakázky bude provedena v období od 06.07. 2015 do 20.08. 2015.
1. V příloze je uveden výkaz výměr a projektová dokumentace.
2. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel požaduje na dílo minimální záruční lhůtu v délce 60 měsíců (5 let).
Platba za provedenou a ukončenou zakázku bude provedena až po splnění všech podmínek
zadavatele výběrového řízení stanovených ve smlouvě mezi zadavatelem a dodavatelem a po
předání díla bez vad zadavateli.
Konkrétní termín realizace předmětu zakázky bude v případě vybraného dodavatele stanoven
ve smlouvě o dílo, přičemž zahájení prací se předpokládá 6. 7. 2015. Realizace zakázky bude
dokončena do 20. 08. 2015 .
3. Technické podmínky zakázky
Sportovní povrch bude tvořit umělý trávník výšky 18 mm, hustotou vpichů min.42 000/m2,
celkovou váhou min. 2 350 gr/m2, bude ohraničen betonovými záhonovými obrubníky,
kladených do betonového lože. V ploše hřiště budou zabudovány pouzdra pro osazení herních
sloupků.
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Po obvodu hřiště oplocení tvořené ocelovými sloupky, za brankami ochranné sítě.
Herní plocha je uzpůsobena pro sporty: malá kopaná, tenis, 2x volejbal, nohejbal (2 kurty)
V rámci podélných stran oplocení budou instalovány koše na basketbal.
4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Cena za předmět plnění zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná v Kč bez DPH a
včetně DPH.
Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny budou označeny jako nejvýše
přípustné po celou dobu provádění díla.
Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace, minimálně však do
konce roku 2015.
Nabídková cena bude doložena oceněným výkazem výměr, doplněným uchazečem o
zjištěné rozdíly, které budou oceněny samostatně (pod čarou).
Nabídkovou cenu lze překročit pouze v následujících případech:
1. v případě, že zadavatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné
kvality, než je definováno v zadávací dokumentaci,
2. v případě změny daňových předpisů v průběhu realizace,
3. v případě realizace víceprací, předem odsouhlasených zadavatelem.
5.

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:
- Krycí list nabídky – viz. vzor
 Profesní předpoklady – obchodní rejstřík, oprávnění k podnikání,
prostá kopie
 Základní kvalifikační předpoklady – čestné prohlášení viz. vzor
 Cena díla: výkaz výměr
 Smlouva o dílo - doba plnění zakázky, záruka na dílo, platební podmínky

Cena za předmět plnění zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná v Kč bez DPH a
včetně DPH.
Nabídka zpracovaná dodavatelem:

musí být zpracována v českém jazyce,

musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,

musí obsahovat oceněný výkaz výměr uvedený v příloze ZD,

musí obsahovat identifikační údaje uchazeče,

musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

obchodní podmínky musí být uvedeny ve smlouvě o dílo
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány, nabídka bude pevně spojena.
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídky.
Lhůta pro podání nabídek - do 25. 5. 2015 do 12:00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení jednotlivých nabídek proběhne ve Vážanech nad
Litavou, kancelář obecního úřadu, Vážany nad Litavou, 125, 68 01 Slavkov u Brna
dne 25. 5. 2015 v 19.00 hod.
Místo podání nabídky: Budova Obecního úřadu, Vážany nad Litavou, 125, 68 01 Slavkov u
Brna
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Nabídku předejte nebo zašlete v uzavřené obálce, označené textem: "Modernizace
víceúčelového hřiště Vážany nad Litavou – VŘ, neotevírat."
6. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, předložením dokladů uvedených v ustanovení § 53 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin , jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podmikání
 vůči majetku dodavatele 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 byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů
 dodavatel není v likvidaci
Uchazeč splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží čestným prohlášením příloha.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prokáže uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence),
pokud je v ní zapsán, přičemž výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů,
b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
7. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, hodnotící kritéria
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria
nejnižší nabídková cena.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně DPH. Nejvhodnější
nabídka má nejnižší hodnotu. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny
včetně DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Otevření obálek a hodnocení nabídek proběhne na Obecním úřadě ve Vážanech nad Litavou,
dne 25. 5. 2015 v 19.00 hod.
8. Zadávací dokumentace - soupis prací, dodávek a služeb
Zadávací dokumentace osloveným uchazečům je zaslána v el. podobě spolu s výkazem
výměr. Uchazeč je povinen doplnit výkaz výměr o zjištěné rozdíly, které budou oceněny
samostatně (pod čarou).
9. Ostatní podmínky zadávacího řízení
Ukončení zadávacího řízení:
Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému dodavateli a všem
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uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.
Uzavření smlouvy:
Zadavatel uzavře smlouvu o dílo s dodavatelem vybraným ze zadávacího řízení týkající se
předmětu plnění zakázky.
Práva zadavatele:
a. odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
b. podmínky zadávacího řízení změnit v průběhu soutěže
c. výzvu více zájemcům zrušit v souladu s ustanovením § 84 zákona.
d. nevracet uchazečům podané nabídky
e. neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži
f. upravit rozsah předmětu plnění zakázky dle výše finančních prostředků, které má
zadavatel k dispozici

..........................................................
Ing. Václav Matyáš
starosta obce Vážany nad Litavou

Příloha:
a) Projektová dokumentace "Modernizace víceúčelového hřiště Vážany nad Litavou"
b) Výkaz výměr
c) Krycí list
d) Čestné prohlášení

vyvěšeno:

sňato:
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