„Modernizace atletického oválu – ZŠ Zákupy“
Město Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy, IČ: 002 61 114

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY
„Modernizace atletického oválu – ZŠ Zákupy“
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PREAMBULE
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova.
Tato veřejná zakázka je zahájena pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 149 ZVZ,
dostupného na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114 (“dále jako elektronický
nástroj”).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Druh zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou vymezeny závazným návrhem nabídky smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3
této výzvy.
3. Platební podmínky
Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány po
dokončení díla, přičemž datem zdanitelného plnění je den příslušného měsíce. Fakturace bude
provedena po vzájemném odsouhlasení provedených prací. Faktura - daňový doklad musí obsahovat
náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje
nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet její původní lhůta splatnosti.
Oprávněná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. Doba splatnosti faktury je stanovena na
30 kalendářních dnů.
4. Maximální hodnota předmětu zakázky
Maximální hodnota předmětu zakázky je 2.000.000,00 Kč bez DPH.
5. Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude definována oceněním všech položek výkazu výměr, který je příloho č. 4 této
výzvy. Zasahování do textu či stanoveného množství položek výkazu výměr je nepřípustné a povede k
vyloučení takové nabídky z dalšího hodnocení.
Je-li ve výkazu výměr definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je jím definován
minimální požadovaný kvalitativní, technicky a technologický standard a v nabídce může být nahrazen
i výrobkem nebo technologií srovnatelnou o minimálně stejném standardu.
Cena bude v návrhu smlouvy o dílo uvedena bez DPH, samostatně DPH a s DPH. V případě, že uchazeč
není plátcem DPH, uvede to v návrhu smlouvy o dílo.
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6. Popis předmětu zakázky
Předmětem zakázky je realizace rekonstrukce atletického oválu v prostorách ZŠ Zákupy.
Popis současného stavu a realizace předmětu zakázky:
V 1.nosné podkladní vrstvě sportovního povrchu se vlivem opotřebení a UV záření objevují praskliny,
podkladní vrstva se začíná lokálně drolit a separovat od asfaltového podkladu. V ploše je patrná
celková degradace finálního strukturovaného nástřiku vlivem výše uvedených příčin. Rozběhová dráha
pro skok daleký a skok o tyči vykazuje největší opotřebení. S opotřebením povrchu se opotřebovává i
lajnování. Z důvodu nutnosti ochránit spodní nosnou vrstvu je nutno provést celkovou opravu povrchů
tak, že vydrolená místa v podkladní nosné vrstvě budou doplněna stejným materiálem, povrch oválu
bude omyt tlakovou vodou, zbaven plevelu, zpenetrován polyuretanovým pojivem pro vytvoření
adhézního můstku a bude proveden finální dvouvrstvý strukturovaný nástřik. Na ovále bude
provedeno nové lajnování dle nejnovějších pravidel pro atletické disciplíny. Stávající truhlík skoku o
tyči bude vybourán a vzniklý otvor po něm zabetonován. Stávající nefunkční 2. odrazová prkna budou
vybouraná a zpětně bude osazeno jedno pro skok daleký a druhé pro trojskok bude nahrazeno čárou
šířky 300mm. Stávající povrch bude omyl tlakovou vodou a přebroušen. Po očištění gumových pilin
bude plocha napenetrována a bude zhotovena vrstva plného polyuretanového tmelu s prohozeným
EPDM granulátem, tzv. retopping FULL PUR systémem. Celková plocha úprav povrchu je 3837, 94 m2
a výměna kompletu odrazového prkna a skoku dalekého.
Typ povrchu (materiál) bude mít platnou certifikaci IAHF, stejně tak uchazeč bude mít platný certifikát,
kterým bude oprávněn s tímto materiálem pracovat.
Zadavatel požaduje záruku na dílo minimálně 60 měsíců.
7. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí v 11.00 hod dne 17.08.2020
Nabídku uchazeč odevzdá osobně nebo jí doručí prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:
Město Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy
8. Požadavky na způsob doručení nabídky
Nabídku uchazeč odevzdá osobně nebo jí doručí prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:
Město Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy
Na obálce s nabídkou bude uveden název uchazeče, adresa jeho sídla, IČ a název zakázky.
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí 08:00 - 11:30
Úterý
08:00 - 11:30
Středa 08:00 - 11:30
Čtvrtek 08:00 - 11:30
Pátek
08:00 - 11:30

12:30 - 17:00
12:30 - 14:00
12:30 - 17:00
12:30 - 14:00
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9. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. Zadavatel seřadí
nabídky podle nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je nejvýhodnější nabídkou.
10. Požadavky na kvalifikaci uchazeče
Kvalifikovaným pro plnění uvedené veřejné zakázky je takový uchazeč, který:



Splní základní způsobilost - čestné prohlášení (příloh č. 2 této výzvy),
Splní profesní způsobilost tak, že předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán
b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon a podobné)
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky



Splní technickou kvalifikaci tak, že předloží seznam realizovaných zakázek za poslední 3 roky
(2019, 2018, 2017).

Technickou kvalifikaci splní uchazeč, který v seznamu významných zakázek uvede minimálně 3 zakázky
na provedení obdobných stavebních prací, v rámci kterých byly realizovány stavby nebo rekonstrukce
sportovišť a to v minimální výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez DPH za poslední 3
roky. Z toho alespoň jedna uvedená zakázka bude na atletický ovál 400 metrů.
Seznam stavebních prací bude, před podpisem smlouvy o dílo, doložen osvědčením/-i objednatele/ů
o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, za byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně.
Typ povrchu (materiál) bude mít platnou certifikaci IAHF, stejně tak uchazeč bude mít platný certifikát,
kterým bude oprávněn s tímto materiálem pracovat. Obě tyto platné certifikace budou součástí
nabídky.

11. Způsob jednání s uchazeči
Zadavatel u této veřejné zakázky nepředpokládá jednání s uchazeči.
12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí
být současně poddodavatelem, jehož prostřednictví jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele,
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení
uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Nabídka:
-

bude předložena v jednom originále v listinné podobě a 1 x kompletní scan nabídky na CD
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-

-

bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této výzvě. Nabídka i veškeré další podklady požadované zadávacími
podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce.
bude podána v řádně uzavřené obálce označené – „MODERNIZACE ATLETICKÉHO OVÁLU
– ZŠ ZÁKUPY“ – na které musí být uvedena adresa uchazeče
obálka bude dále označena nápisem „neotvírat“
nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl
bude obsahovat nabídku smlouvy vč. příloh podepsanou osobou oprávněnou jednat
za uchazeče
bude obsahovat doklady, jimiž zadavatel prokazuje splnění kvalifikace

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
-

své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé zpracovali nabídku v následujícím členění:
-

krycí list nabídky – příloha č. 1
čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – příloha č. 2
živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán
certifikace IAHF na typ povrchu (materiál) a platný certifikát, kterým je uchazeč oprávněn
s tímto materiálem pracovat.
seznam minimálně 3 významných zakázek realizovaných za posledních 3 roky
smlouva o dílo, podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče – příloha č. 3
oceněný výkaz výměr – příloha č. 4

13. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty řešení.
14. Lhůta, po kterou je dodavatel vázán nabídkou
Zadavatel stanovil délku lhůty, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou jako 30 dnů od termínu pro
podání nabídek.
15. Doba a místo plnění zakázky
Termín zahájení plnění zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit
předpokládaný termín zahájení zakázky s ohledem na trvání tohoto zadávacího řízení.
Předpokládaný termín zahájení:
Termín ukončení:

01. 3. 2021
31. 5. 2021

Místem plnění zakázky je pozemek p. č. 764/1 v k. ú. Zákupy.
Místo plnění je volně přístupné po předchozí telefonické domluvě.
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16. Možnosti využití poddodavatelů a specifikace případných poddodavatelů
V případě využití poddodavatelů je příjemce povinen ve smlouvě uvést tuto skutečnost, včetně
seznamu poddodavatelů a rozsahu jejich zapojení na realizaci díla.
17. Další požadavky na zpracování nabídky
Zadavatel nemá další požadavky na zpracování nabídky nad rámec požadavků definovaných v této
výzvě.
18. Poskytování dodatečných informací
Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to
nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné
informace doručí dodavatel písemně.
Zadavatel může ve smyslu § 49 odst. 4 ZZVZ poskytnout dodavatelům dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti, a to prostřednictvím elektronického nástroje
dostupného na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114.
19. Poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní znění zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00261114.
Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Návrhy Smlouvy o dílo
Příloha č. 4 - Výkaz výměr
Příloha č. 5 - Technologický postup

V Zákupech dne 31.07.2020
………………………………………
Ing. Radek Lípa, starosta města
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