Zadavatel:

SK Merán, o. s.
Chotětice 1
257 89 Sedlec-Prčice
IČ 22687114

Věc: Výzva k podání nabídky
Zadavatel vyhlašuje zadávací řízení na stavební práce dle projektu:
Operační program ROP NUTS II Střední Čechy
15.3 Integorvaný rozvoj území
15.3.3 Rozvoj venkova
Výzva č. 83 k předkládání projektů pro oblast podpory 3.3.
- oblast volnočasových aktivit

Veřejné víceúčelové hřiště v Chotěticích
Zakázka malého rozsahu podle § 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných
zakázkách
Zadavatel není zadavatelem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a při svém
postupu se řídí Metodickým pokynem RR SČ č. 15, kap. X, 2,1.
Zadávací dokumentace je přílohou, poskytnutou současně s touto výzvou
Projektová dokumentace je přílohou, poskytnutou současně s touto výzvou
Strukturovaný rozpočet s výkazem výměr je přílohou, poskytnutou současně s touto
výzvou
Zadavatel předkládá k zadávací dokumentaci vlastní návrh smlouvy o dílo
Výše uvedené podklady k výzvě jsou k osobnímu vyzvednutí v sídle zadavatele po
telefonické domluvě s kontaktní osobou v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod.
Dodatečné informace a prohlídky staveniště po dohodě s kontaktní osobou
Předmět zakázky: Stavební práce a technické vybavení při výstavbě Veřejného
víceúčelového hřiště v Chotěticích v rozsahu dle přiložené stavební, projektové a realizační
dokumentace, rozpočtu a výkazu výměr:
1) Vybudování funkční plochy hřiště, včetně vyznačení herních ploch a osazení mobiliářem
2) Odvodnění terénu
3) Vybudování opěrných zdí a oplocení
4) Úprava přístupové cesty

Technické vymezení předmětu zakázky dle §47, CVP, Nařízení 2195/2002
45112200-7 Skrývka půdy
45112400-9 Výkopové práce
45112500-0 Přemisťování zeminy
45112600-1 Stavby zčásti v zářezu a zčásti na násypu
45111230-9 Zpevňování povrchu
45236100-1 Vyrovnávání povrchu pro různá sportovní zařízení
45232451-8 Drenážní a povrchové práce
45212220-4 Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
45212200-8 Stavební úpravy sportovních zařízení
45212221-1 Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
45233260-9 Výstavba cest pro pěší
37410000-5 Potřeby pro venkovní sporty
37450000-7 Vybavení pro venkovní a halové sporty
Zadavatel není zadavatelem dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách a při svém
postupu se řídí Metodickým pokynem RR SČ č. 15, kap. X, 2,1.
Termín zahájení stavebních prací:
Ukončení stavebních prací:

25. 5. 2015
30. 9. 2015

Předpokládaná cena zakázky: 5 400 000,-- Kč včetně 21% DPH
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek
Adresa pro zasílání nabídek : viz sídlo zadavatele
Datum, čas a místo odevzdání nabídek : nejpozději do 6. 5. 2015 do 10. 00 v sídle
zadavatele.
Dokumentace bude v zalepené obálce, označené nápisem NEOTVÍRAT, s označením
zadavatele, uchazeče a názvem projektu.
Datum, čas a místo otvírání nabídek : 6. 5. 2015, ve 13.00 hod, v sídle zadavatele
Uchazeči o zakázku se mohou účastnit otvírání obálek v sídle zadavatele.
Kritérium pro zadání zakázky :
1 ) Nabídková cena
85 % celkového hodnocení
( Dílčí kriterium Nabídková cena: V dílčím hodnotícím kriteriu nejnižší nabídková cena
bude hodnotící komise přidělovat body takto – hodnocená nabídky získá bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
2) Záruční doba
15 % celkového hodnocení
(Dílčí kriterium Záruční doba: V dílčím hodnotícím kriteriu záruční doba bude hodnotící
komise přidělovat body takto – hodnocená nabídky získá bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce

Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek
dle dílčích kriterií vynásobí příslušnou vahou daného kriteria a zaokrouhlí na setiny. Za
nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která na základě součtu výsledných hodnot u
jednotlivých nabídek dosáhne nejvyšší hodnoty v rámci hodnocení v pořadí jednotlivých
nabídek veřejné zakázky.
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů :
Uchazeč o zakázku splní základní kvalifikační kritéria dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb.
v platném znění o veřejných zakázkách a předloží výpis z obchodního rejstříku ne starší 90
dnů ke dni podání nabídky, nebo jiné adekvátní evidence.
Uchazeč o zakázku splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění
Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována podle zadávací dokumentace.
Nabídka bude zpracována ve struktuře dané předloženým rozpočtem a výkazem výměr,
krycím listem rozpočtu.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Nabídková cena bude v členění: cena bez DPH, samostatně vyčíslená DPH a cena včetně
DPH
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací
Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná
Uchazeč je vázán zpracovanou nabídkou do 3 měsíců od podání nabídky zadavateli.

Nabídka bude předána (doručena) v uzavřené obálce s označením názvu projektu, zadavatele
a uchazeče, obálka bude označena nápisem NEOTVÍRAT.
Kontaktní osoba: Ing. Tamara Krčmářová, tel. 603 525 920
Prohlídky staveniště: na vyžádání, po domluvě s kontaktní osobou dne 27. 4. 2015 od 10.00
hod., v místě realizace stavby
Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zák č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách dle Metodického pokynu RR SČ č. 15, kap. VIII. Bod 1, 2, 3.
S pozdravem

Ing. Tamara Krčmářová
předsedkyně SK Merán, o. s.

V Chotěticích dne 20. 4. 2015

