MĚSTO ZÁKUPY
IČO 00261114, DIČ CZ 00261114
Telefon: 487 857 171, Fax: 487 857 296

MĚSTO ZÁKUPY
Borská č. p. 5, 471 23 Zákupy
NAŠE ZN: VZ 2/2019, MUZ/790/2019
VYŘIZUJE: Ing. Radek Lípa
TEL:
487 857 171
DATUM:
22. 3. 2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Dětské hřiště Kamenice - Zákupy“
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
1.1. Zadavatel
Město Zákupy
Borská č. p. 5
471 23 Zákupy
zastoupené: Ing. Radkem Lípou, starostou města
IČ: 00261114, DIČ: CZ 00261114
1.2. Kontaktní adresa
Městský úřad Zákupy
Borská č. p. 5
PSČ 471 23 Zákupy
Kontaktní osoba pro zakázku: Ing. Radek Lípa, starosta města
telefon: 775 750 021
fax: 487 857 250
e-mail: zakazky@mesto-zakupy.cz
2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem VZ je dodávka a instalace herních prvků na určený pozemek v Kamenici.
3. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodávka a instalace herních prvků bude provedena na pozemku na p. č. 272/1 v k. ú.
Kamenice. Herní prvky jsou uvedeny v položkovém rozpočtu. Všechny herní prvky budou
splňovat podmínky ČSN EN 1176. Certifikace každého nabízeného prvku bude součástí
nabídky!
Předpokládaná hodnota zakázky je 300.000,- Kč vč. DPH.
Zadavatel požaduje minimální záruku na celé dílo 36 měsíců.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
· Termín zahájení díla: předpoklad duben 2019.
· Termín dokončení díla je stanoven maximálně do 20. 6. 2019.
Místem plnění je pozemek p. č. 272/1 v k. ú. Kamenice
5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY
Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky s rozpisem jednotlivých
položek. Nabídková cena bude uvedena v CZK a v členění: nabídková cena bez DPH, sazba
DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH.
Obchodní podmínky včetně platebních podmínek
Vybranému uchazeči bude vystavena objednávka, jejíž součástí bude nabídka uchazeče, tato
výzva a technická specifikace.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Způsob vystavení faktury: Faktura bude vystavena
zájemcem po skončení realizace předmětu veřejné zakázky po vzájemném odsouhlasení
soupisu prací. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž
veškeré cenové údaje budou v této měně. Faktura bude vydána v souladu s výkazem výměr.
Platby budou vypočteny z cen bez DPH a s DPH.
6. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Začátek lhůty: 22. 3. 2019
Konec lhůty: 11. 4. 2019 v 10:00 hod.
Nabídky doručené po uplynutí lhůty nebudou otevřeny ani hodnoceny.
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce,
v nerozebíratelné formě.
Nabídky se podávají na podatelnu Městského úřadu v Zákupech, Borská čp. 5, 471 23 Zákupy
osobně nebo poštou na adresu zadavatele. Nabídky budou v řádně uzavřené obálce označené
„Veřejná zakázka – „Dětské hřiště Kamenice - Zákupy“ - NEOTVÍRAT.
Na obálce musí být uvedena adresa. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení nabídek
způsobené držitelem poštovní licence nebo kurýrní službou.
7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Prokázat splnění kvalifikace musí uchazeč ve lhůtě pro podání nabídek, nabídka bude
obsahovat:
1. Základní způsobilost
- čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti obdobně jak je uvedeno v § 74,
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Toto prohlášení bude předloženo v originále, podepsané oprávněnou osobou.
2. Profesní způsobilost
- předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, obdobně jak je uvedeno v §
77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové
oprávnění vyžadují, jak je uvedeno v § 77 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.
Tyto doklady budou předloženy v prosté kopii.
3. Technická kvalifikace
- seznam v oblasti stejných prací poskytnutých za poslední 3 roky včetně uvedení
ceny (min. 200 tis. Kč) a doby poskytnutí a identifikace objednatele.
-

PŘEDLOŽENÁ NABÍDKA BUDE OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ:
a)
b)
c)
d)
e)

Vyplněný krycí list
Položkový rozpočet - vyplněný
Technická specifikace - vyplněná
Certifikace jednotlivých herních prvků (ČSN EN 1176)
Požadavky na prokázání splnění kvalifikací dle předchozího bodu 7 této Výzvy, popř.
další technická dokumentace, další relevantní údaje k posouzení splnění požadavků
zadavatele

8. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výhodnost nabídky pro zadavatele.
9. OSTATNÍ ÚDAJE
Uchazeč podáním své nabídky vyslovuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího
smluvního vztahu.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit nebo
odmítnout všechny předložené nabídky a to i bez udání důvodu.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Krycí list
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
- Příloha č. 3 – Technická specifikace
- Příloha č. 4 – Jednoduchý nákres s rozmístěním prvků
- Příloha č. 5 – Jednoduchý nákres s rozmístěním prvků – mapa KN

Ing. Radek Lípa
starosta města
elektronicky podepsáno

