PŘÍLOHA č. 2:
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY
1. Zadavatel: název, IČ (pokud bylo přiděleno), sídlo
Obec Košťálov, Košťálov č.p. 201, PSČ 512 02
Zástupce zadavatele: Lenka Cincibusová – starostka obce
IČ: 002 75 841
ID datové schránky: vb3bi3x
Kategorie zadavatele : Veřejný
Kontaktní osoba: Milan Havlík – místostarosta; obec@ kostalov.cz ; tel. 734 538 413
2. Název zakázky:

Lesopark v obci Košťálov
3. Druh veřejné zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1,175 mil. Kč bez DPH
Tato veřejná zakázka bude financována z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.
Vzhledem k předpokládané hodnotě je zadávaná jako zakázka malého rozsahu mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“), a zároveň
jsou zadávací podmínky v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu
rozvoje venkova na období 2014 -2020 a s jejími přílohami (zakázka malé hodnoty).
4. Lhůta pro podání nabídky:
25.07.2016, v 10:00 hod.

5. Místo pro podání nabídky:
Obec Košťálov, Košťálov č.p. 201, PSČ 512 02,
podatelna obecního úřadu (pouze v úředních hodinách uvedených na webových stránkách obce)
6. Předmět veřejné zakázky:
Dokumentace řeší stavbu lesoparku na pozemku č. 245/1 k.ú. Košťálov. Lesopark bude vybaven dřevěným
altánem o průměru 6,1 m, lavicemi, lavicovým setem, interaktivními tabulemi, lávkou, zábradlím a
odpadkovými koši. Přístup k altánu, k lavicím a informačním tabulím bude z nově vybudované lesní cesty,
která bude vedena skrz celý park. Lesní cesta bude o šíři 1,5 m a celkové délce 626,0 m. V současné době je
zájmová oblast zalesněna, nachází se zde vzrostlé stromy. Celková výměra pozemku je 19 642 m2 a lesopark
se bude rozkládat na ploše 11 090 m2. Podrobná projektová dokumentace a soupis prací jsou přílohou těchto
zadávacích podmínek.

7. Hodnotící kritérium:
Nejnižší nabídková cena
7.1. Nejnižší nabídková cena
8. Způsob jednání s uchazeči:

Váha (v %) 100 %

V průběhu výběrového řízení nebude zadavatel s uchazeči o nabídkách jednat.
Zároveň si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení jak v souladu s § 84 zákona, tak i bez udání
důvodu.

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
9.1. V nabídce uchazeč předloží vzorový návrh smlouvy na plnění zakázky.
9.2. Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém a to v jednom originále. Součástí
originálu bude také oceněný soupis prací (výkaz výměr) v elektronické podobě (ve formátu .xls na CD) a
kompletní kopie nabídky 1x tištěná + 1x elektronicky ve formě scanu na CD ve formátu pdf.
9.3. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.
9.4. Vyhotovení nabídky bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými
listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným
svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově
obracet. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.
9.5. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky,
na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona, a jež musí
obsahovat následující údaje:
- Identifikační údaje uchazeče, jeho sídlo a adresa pro doručování, IČ uchazeče
- Název veřejné zakázky
- Informaci o tom, že se obálka nesmí otevírat před termínem otvírání obálek

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
10.1. Dodavatelé doloží do nabídky, a to jako přílohu návrhu smlouvy, oceněný soupis prací s výkazem výměr jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními po celou dobu realizace díla.
Soupis prací s výkazem výměr bude doložen jednak v tištěné podobě, ale také v elektronické podobě
(pozor, musí se jednat o formát xls, xlsx) na nosičích CD/DVD.
10.2.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč při zpracování položkového rozpočtu, t.j. při oceňování soupisu
prací (slepého výkazu výměr) , který obdržel jako součást zadávací dokumentace, dodržel strukturu
soupisu prací s výkazem výměr) a členění na jednotlivé části dodávky a doprovodné práce stavebního
charakteru, ocenil bez výjimek (a to nenulovými relevantními hodnotami) veškeré položky a dodržel
obsahovou náplň soupisu prací.

10.3.

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby v rozsahu
zadávacích podmínek. Pokud uchazeč ocení jiný soupis prací (výkaz výměr) než ten, který je součástí
zadávacích podmínek, zadavatel bude klasifikovat tuto změnu jako porušení podmínek zadávacího
řízení. Taková nabídka bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

11. Doba a místo plnění zakázky:
k.ú. Košťálov
Předpokládaná doba plnění: 09/2016 – 06/2017
12. Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek
13. Poskytování dodatečných informací:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
14. Požadavky na prokázání kvalifikace:
14.1. Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů – předložením
čestného prohlášení dle vzoru, který je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek.
14.2. K profesním kvalifikačním předpokladům požaduje zadavatel předložit:
14.2.1. kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, má-li v ní být zapsán podle
zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů

14.2.2. kopii dokladu oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci;
14.3. K ekonomickým kvalifikačním předpokladům – požaduje zadavatel doložit čestné
prohlášení viz příloha č. 2 těchto zadávacích podmínek
14.4. K technickým kvalifikačním předpokladům – požaduje zadavatel doložit čestné prohlášení
viz příloha č. 2 těchto zadávacích podmínek – ve kterém bude uveden seznam alespoň 3 akcí
obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky s minimálními investičními náklady
400 000,- Kč bez DPH, které uchazeč realizoval za posledních 5 let. Jako příloha k tomuto seznamu
budou doložena osvědčení objednatelů
15. Obchodní podmínky:
dodavatelé jsou povinni přiložit jako samostatnou přílohu nabídky závazný vzor smlouvy, který
obsahuje obchodní podmínky stanovené zadavatelem.
Uchazeči jsou povinni zkontrolovat technickou část předané dokumentace a upozornit zadavatele na
zjištěné případné vady a nedostatky (např. formou žádosti o dodatečné informace)
16. Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů:
Zadavatel požaduje uvést do přílohy č. 2 případné subdodavatele, kteří se na plnění veřejné
zakázky budou podílet více jak 10% z celkového objemu prací (jejich identifikační údaje a věcné
vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím)
17. Přílohy zadávacích podmínek:
Přílohy a druhá část zadávací dokumentace jsou k dispozici u zadavatele. Objednávku zašlete
prosím předem e-mailem nebo poštou (DS) na adresu zadavatele uvedenou výše.
17.1.Příl. č. 1 - Krycí list nabídky
17.2.Příl. č. 2 – Čestné prohlášení (kvalifikace + ostatní)
17.3.Příl. č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo
17.4.Druhá část zadávací dokumentace – technické podmínky (projektová dokumentace, soupis prací
s výkazem výměr)

