MĚSTO STRAKONICE
odbor majetkový

Naše značka:
MUST/022157/2016/MAJ/Bla

Vyřizuje:
Ing. Blahout / 383 700 325

Datum:
2.5.2016

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu

Město Strakonice jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města
Strakonice č. 2002/2016 ze dne 27.4.2016 výzvu k podání nabídky malého rozsahu na
dodávku:

„Strakonice – hřiště pro mládež“

1. Zadavatel zakázky
Město Strakonice
sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: starostou města Mgr. Břetislavem Hrdličkou
IČ 00251810, DIČ CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB a.s. pob. Strakonice č.ú. 182050112/0300
tel: 383 700 111
fax: 383 324 535
kontaktní osoba
ve věcech technických:
ve věcech organizačních:

Ing. Jan Blahout, investiční technik majetkového odboru
Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru

2. Předmět zakázky /Vymezení plnění zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele akce „Strakonice – hřiště pro mládež“
Jedná se především o dodávku a montáž následujících fitness prvků na posilování včetně
dopadové plochy:
- Stroj na surfování
- Šlapací zařízení
- Otáčecí stroj na posilování pasu
- Bradla
- Lavicové posilování horních končetin
- Stroj na lehy-sedy

Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci zpracované Ing.
Milošem Polankou – projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice.
Projektová dokumentace bude zaslána uchazečům zdarma po telefonické nebo
e-mailové domluvě:
Majetkový odbor, ing. Jan Blahout
tel.: 383 700 325, e-mail: jan.blahout@mu-st.cz

3. Doba a místo plnění zakázky
Předpoklad zahájení
05/2016
Termín ukončení:
do 6 týdnů od podpisu smlouvy
Místo plnění: Strakonice
dotčené pozemky: p.č. dle KN 1248/6, 1311/3 vše v k.ú. Strakonice

4. Předpokládaná cena
Předpokládaná cena byla stanovena na základě kontrolního rozpočtu stavby ve výši:
268.446,42 Kč bez DPH

5. Podmínky účasti v soutěži o zakázku
Nabídka uchazeče musí obsahovat:


Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč
zapsán



Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci



Seznam nejvýznamnějších dodávek obdobného charakteru za posledních 3 roky a
osvědčení jednotlivých objednatelů o řádném plnění s uvedením ceny zakázky, doby a
místa plnění. Alespoň 2 tyto zakázky musí být v minimální hodnotě 100.000,- Kč bez
DPH.



Čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy

6. Způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH

7. Základní požadavky na obsah smlouvy
Přílohou výzvy je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního
vztahu s vítězem výběrového řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy
vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo.
- doplnění identifikačních údajů uchazeče a finančních částek smluvní ceny bez možnosti
upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.
Po podpisu smlouvy bude předána vybranému zhotoviteli předmětná projektová
dokumentace.

8. Místo a způsob pro podání nabídek
Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem
uchazeče mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu MěÚ Strakonice, nebo poštou na
adresu zadavatele. Rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko
podatelny MěÚ Strakonice s datem a uvedenou hodinou.
Nabídky budou doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a
nápisem:
NABÍDKA :“ „Strakonice – hřiště pro mládež“ - NEOTVÍRAT

9. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta končí:

dne 10.5.2016 v 9:00 hod.

10. Výhrady zadavatele
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodů a nevrátit žádnému z uchazečů
podanou nabídku
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky

- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit zadání
výzvy
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu
- zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace deklarované uchazeči v nabídce
- zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění zakázky
- zadavatel variantní řešení nepřipouští

11. Ostatní podmínky a požadavky
Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. Kompletní nabídka bude datována,
opatřena podpisem oprávněné osoby, otiskem razítka a zabezpečena proti manipulaci sešitím
celé nabídky.
Nabídka uchazeče bude seřazena do následujících oddílů:


Identifikační údaje o uchazeči



Krycí list nabídky



Obsah nabídky



Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč
zapsán



Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci



Seznam nejvýznamnějších dodávek obdobného charakteru za posledních 5 let a
osvědčení jednotlivých objednatelů o řádném plnění s uvedením ceny zakázky, doby a
místa plnění.



Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče



Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)



Případné další přílohy a doplnění nabídky



Čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy

Tato výzva na podání nabídky malého rozsahu je zveřejněna na www. stránkách města
Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů.
Případné další informace lze získat na MěÚ Strakonice, odbor majetkový. Ing. Jan Blahout,
tel: 383 700 325, e-mail: jan.blahout@mu-st.cz.
Otisk úředního razítka

…………………………………
Ing. Jana Narovcová v.r.
vedoucí majetkového odboru

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku na dodávku:

„Strakonice – hřiště pro mládež“
Údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Právní forma
IČO
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka
Nabídková cena předmětu zakázky bez DPH

Kč

DPH

%

Celková cena včetně DPH

Kč

V ………………….. dne ……………
……………………………….
jméno a podpis
uchazeče (oprávněného zástupce)

Čestné prohlášení uchazeče

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že:
▪ veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé,
▪ jsem se seznámil s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací,
▪ jsem si před podáním nabídky vyjasnil všechna případně sporná ustanovení, technické
nejasnosti a že podmínky výzvy a zadávací dokumentaci respektuji.

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
uchazeče (oprávněného zástupce)

