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28. 7. 2021

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Formou uzavřené výzvy třem uchazečům v rámci záměru Obce Dolní Morava– veřejného zadavatele podle
METODICKÉHO POKYNU PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020 a v souladu
postupu dle §6 a §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), Vás vyzýváme k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky:

„Na hranici na hraně - Adrenalinová překážková dráha Dolní Morava“
1) Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Statutární zástupce:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Dolní Morava
Dolní Morava 35, 561 69
obec (801)
00580911
Ing. arch. Richard Novák, starosta
Komerční banka, a.s.
25927611/0100

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
Jméno a příjmení:
Ing. arch. Richard Novák, starosta
Telefon:
774 793 541
E-mail:
starosta@obecdolnimorava.cz

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem této zakázky „Na hranici na hraně – Adrenalinová překážková dráha Dolní Morava“ je vytvoření a
instalace 7 cvičebních prvků v obecním Sportovním areálu Dolní Morava. Zakázka je součástí projektu česko-polské
spolupráce Na hranici na hraně, registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851, spolufinancovaného
z dotačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Zatřídění zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací – společný slovník pro veřejné zakázky - CPV:
Kód CPV: 37535200-9 - Vybavení hřišť
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3. Požadovaný rozsah prací
Dodávka a montáž 7 cvičebních prvků pro děti i dospělé dle přiložené dokumentace, výroba a montáž provozního řádu
cvičebních prvků a výroba a montáž razítkovací budky s razítkem dle podkladů zadavatele. Dále zhotovení dopadových
ploch cvičebních prvků dle příslušných norem z kačírku o síle min. 30 cm v ploše 183 m2.

Plnění veřejné zakázky zahrnuje též:
•
•
•
•

Zřízení a odstranění zařízení staveniště
Doprava montovaných prvků z výroby do místa plnění
Kontrola cvičebních prvků a vystavení certifikátu dle ČSN EN 16630, ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 v platném
znění nebo prohlášení o shodě a údržba cvičebních prvků po dobu záruky
Záruka na dílo v délce min. 60 měsíců

Vybraný dodavatel dle potřeby na vlastní náklady zajistí související činnosti:
•
•
•
•

Opatření k zajištění bezpečnosti a ochraně majetku a osob
Opatření k zajištění ochrany životního prostředí, včetně evidence a řádné likvidace odpadů
Veškerá opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, nutná k řádnému provedení díla
Účast na kontrolních dnech, budou-li zadavatelem svolány

4. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky:
Zahájení prací – po nabytí účinnosti smlouvy o dílo:
předpoklad 10. 8. 2021
Ukončení prací:
do 24. 10. 2021
Místem plnění je: Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí, obec Dolní Morava, k.ú. Dolní Morava, p.p.č. 463/3

5. Způsob hodnocení nabídek
Kritérii pro hodnocení této veřejné zakázky malého rozsahu jsou:
75 % výše nabídkové ceny s DPH
25 % délka záruky na dílo v měsících
Vítězná nabídka bude určena na základě nejvyššího procentuálního plnění v součtu všech kritérií, přičemž maximální
počet procent v daném kritériu obdrží nabídka s nejlepším plněním v daném kritériu. Ostatním nabídkám bude dle
tohoto poměrově nastaveno příslušné procentuální plnění (přímou či nepřímou úměrou). Dále musí být splněny
podmínky zadavatele, stanovené v zadávací dokumentaci. Kritérium délka záruky na dílo v měsících bude hodnoceno
maximálně do hodnoty 120 měsíců.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel ustanovuje jako předpoklad účasti uchazeče ve výběrovém řízení splnění této kvalifikace:
1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů zájemce prokáže předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 1a).
2. Splnění technické kvalifikace zájemce prokáže předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 1b). Zadavatel má
tyto požadavky na splnění technické kvalifikace: realizace nejméně 2 zakázek, jejichž předmětem nebo součástí
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byla realizace zakázky obdobného charakteru (hřiště, outdoorová cvičební zařízení apod.). Požadovaná

referenční zakázka je splněna, pokud v posledních 5 letech dodavatel dokončil tuto zakázku.

7. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána statutárním orgánem uchazeče a zabezpečena
proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno
přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v jednom výtisku vytištěném
nesmazatelnou formou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny
listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány souvislou číselnou řadou počínaje číslem 1 na titulní straně. Na
začátku nabídky bude uveden obsah s čísly stran jednotlivých kapitol.

Nabídka uchazeče bude obsahovat následující:
•

Údaje o uchazeči

•

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (lze využít formulář v příloze č.1 zadávací
dokumentace)

•

Podepsaný a orazítkovaný návrh Smlouvy o dílo, vč. splnění obsahu zadávacích podmínek (dle závazného vzoru
smlouvy v příloze č.2 zadávací dokumentace)

•

Cenová nabídka s výkazem výměr zahrnující veškeré náklady na všechny činnosti nutné pro řádné splnění
předmětu veřejné zakázky. Celková cena bude stanovena v členění bez DPH, DPH, a vč. DPH. (s využitím
závazného formuláře v příloze č.3)

•

Harmonogram postupu prací

•

Případné další přílohy a doplnění nabídky

•

Termíny zahájení a závazného ukončení akce. Předpoklad úplného dokončení zakázky je nejpozději do 15. 9.
2021.

8. Obchodní podmínky
Návrh obchodních podmínek zadavatele je přílohou č. 2 výzvy ve formě závazného návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel
požaduje splnění těchto podmínek. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena ve formě doplněného a zájemcem
podepsaného návrhu smlouvy o dílo. Předložený formulář smlouvy o dílo musí být použit v plném rozsahu. Zájemce
v tomto formuláři povinně doplní data o zhotoviteli, dále údaje o ceně díla, o zárukách za dílo. K návrhu smlouvy o dílo
doplní zájemce přílohu č. 3 s oceněnými výkazy výměr a s rekapitulací nabídkové ceny a uvedením záruky v počtu
měsíců, harmonogram postupu prací a smlouvu řádně podepíše (oprávněná osoba). Nepodepsaná smlouva je
nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, uchazeč bude v takovém případě vyloučen z účasti na zadávacím řízení pro
nesplnění podmínek zadání.

9. Prohlídka místa plnění
Místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné a k upřesnění úseků v rámci předmětného záměru je možné
kontaktovat kontaktní osobu zadavatele.
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10. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení k zadávací dokumentaci. Žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace musí být doručena na e-mail oprávněné osoby jednat jménem zadavatele starosta@obecdolnimorava.cz
se žádostí o potvrzení příjmu e-mailu nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel
může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele)
rovněž e-mailem.
Zadavatel podá vysvětlení všem osloveným dodavatelům stejným způsobem, jakým byli osloveni k podání nabídky
(datová schránka, e-mail) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele o vysvětlení.
Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel předat dodavatelům nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.

11. Místo pro podání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek
Uchazeči předají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou na adresu obecního úřadu:
Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69
Převzetí nabídky je možné v úřední dny obecního úřadu, a to v pondělí a středu od 7:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do
17:00 hod. V ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě s kontaktní osobou.
Lhůta pro přijímání nabídek končí v pondělí 9. 8. 2021 ve 12:00 hod.
Otevírání obálek se uskuteční dne 9. 8. 2021 v 13:00 hod. v budově obecního úřadu na Dolní Moravě (Dolní Morava č.p.
35). Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou
oprávněnou za uchazeče jednat.

12. Forma předložení nabídky
Uchazeč předloží nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavření přelepkou, razítkem uchazeče a podpisem
uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou, označené viditelně heslem
„Nabídka – Na hranici na hraně -Adrenalinová překážková dráha Dolní Morava“
Na obálce bude uvedena adresa zadavatele a uchazeče, na níž je možné nabídku vrátit v případě pozdního doručení
nebo špatného předložení. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí
nabídky podatelnou zástupce zadavatele.

13. Práva zadavatele a další informace pro uchazeče
•

Zadavatel nepřipouští, aby uchazeči nabídli pouze část požadovaného rozsahu prací.

•

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a zadávací řízení zrušit.

•

Zadavatel si vyhrazuje právo některé práce nezadávat a neprovádět, příp. zadání v průběhu provádění prací
změnit.
Zadavatel si vyhrazuje nevracet uchazečům podané nabídky.

•
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•
•
•

Zadavatel si vyhrazuje neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel je oprávněn Zadávací dokumentaci měnit, či doplnit před termínem pro otvírání obálek s nabídkami

•

Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče.
Dodavatel, který nepodal nabídku, může být subdodavatelem i více uchazečů.

•

Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli v tomtéž zadávacím řízení,
bude zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
Uchazeč je dle zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole

•

14. Přílohy k výzvě
Zadávací dokumentace obsahuje tyto přílohy:
Příloha č. 1a
Příloha č. 1b
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Čestné prohlášení – splnění základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení – splnění technické kvalifikace
Návrh smlouvy o dílo
Adrenalinová dráha - popis a výkaz prvků
Adrenalinová dráha - situace umístění cvičebních prvků

Na Dolní Moravě, dne 28. 7. 2021

Richard Novák
starosta
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