ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Obec Jinačovice
„Vybudování veřejného dětského hřiště“

duben 2015
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1. Úvodní ustanovení
Zadávací dokumentace je pro uchazeče závazná. Obsahuje podmínky zadavatele, které bude zadavatel
posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídek z další účasti v zadávacím řízení.
Plnění, které je předmětem zadávacího řízení, je spolufinancováno z Ministerstva pro místní rozvoj,
Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podprogram 117D81500, dotační titul 2.
Zadavatel se zavazuje dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o ES. Tyto zásady zahrnují volný pohyb osob,
zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, nediskriminační přístup, rovné zacházení, transparentnost,
proporcionalitu a vzájemné uznávání. Dále postupuje podle pravidel správnosti, hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit
transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.

Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje uchazečům podle podmínek zadávacího řízení, předává
písemně prostřednictvím držitele poštovní licence, osobně nebo elektronicky, a to v českém jazyce na
adresy, které uchazeči uvedou při přihlášení se k účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně.

Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a
služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to
vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků, má se za to, že
zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2. Zadavatel
Obec Jinačovice
Adresa: Jinačovice 83, 664 34 Jinačovice
IČ: 00281883
Zastoupená Ing. Janem Kazdou, starostou obce
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3. Popis zakázky
Název zakázky

Vybudování veřejného dětského hřiště

Zakázka dle předmětu plnění

Zakázka na dodávku a drobné stavební práce

Druh zadávacího řízení

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
č.137/2006 Sb. v platném znění.

Druh zakázky dle hodnoty
plnění

Zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota
zakázky

565.000,- Kč vč. DPH

Místo a lhůta pro vyzvednutí
zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (dále i ZD) včetně všech příloh byla zaslána
osloveným uchazečům spolu s výzvou, dalším zájemcům nebo
podrobnější informace bude poskytnuta na základě jejich písemné nebo
elektronické žádosti zaslané organizátorovi zadávacího řízení (pošta nebo
email)

Zadávací lhůta

90 dní

Termín a místo pro podání
nabídek

Do 12:00 hodin dne 11. 05. 2015 na adrese zadavatele: Obec Jinačovice,
Jinačovice 83, 664 34 Jinačovice.

Způsob doručení

Nabídka bude podána v řádně zalepené obálce doporučeně, kurýrem
nebo osobně na adresu zadavatele – Obec Jinačovice, Jinačovice 83,
664 34 Kuřim, s uvedením nadpisu: „Vybudování veřejného dětského
hřiště – NEOTVÍRAT“.
Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě využití poštovních či
jiných přepravních služeb.

4. Předmět zakázky
V rámci projektu bude vytvořeno dětské hřiště s umístěním herních prvků, vytvořením dopadových ploch
a provedení drobných terénních úprav.
Herní prvky budou provedeny z dřevin, které prokazují vysokou odolnost vůči dřevokazným houbám a
hnilobě, dle normy ČSN EN 350-2:1994. Veškeré kovové součásti a spojovací materiál budou z nerezové
nebo žárově pozinkované oceli. Spojovací materiál bude opatřen krytkami, v souladu s příslušnou
legislativou/normou.
Herní prvky budou v souladu s normou ČSN EN 1176. Sítě, lana a jiné dílčí částí herních prvků budou
zhotoveny z lan s kordem s vhodným opletem, v souladu s normou ČSN EN 1176.
Dopadové plochy pro jednotlivé herní prvky budou vytvořeny dle normy ČSN 1176, s tlumícím materiálem
– kačírkem. Frakce materiálu pro vytvoření kačírku bude v souladu s normou ČSN EN 1176. Dopadové
plochy budou vybudovány minimálně na ploše, která odpovídá jednotlivým herním prvkům a v souladu
s příslušnou legislativou/normou.
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Všechny herní prvky budou certifikovány – provádění pravidelných revizí po dobu poskytnuté záruky bude
již zahrnuto v celkové ceně díla.
Rozmístění jednotlivých herních prvků, s ohledem na ochranná pásma jednotlivých herních prvků, zajistí
zhotovitel dle příslušné legislativy/normy.
Bližší specifikace dodávky je dána položkovým rozpočtem.

5. Místo plnění zakázky
Jihomoravský kraj
Obec Jinačovice

6. Doba plnění zakázky
Předpokládané datum zahájení doby plnění je červen 2015.
Předpokládané datum ukončení doby plnění je říjen 2015.
Uchazeč v nabídce předloží návrh časového harmonogramu ve dnech v členění dle jednotlivých aktivit,
přičemž je povinné splnit zakázku nejpozději do 31. 10. 2015.

7. Kvalifikace uchazečů
Doba prokazování kvalifikace – ve lhůtě pro podání nabídek. Není-li stanoveno jinak, předkládá dodavatel
prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyhrazuje
právo požadovat po dodavateli, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
a) Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží čestné prohlášení viz. příloha č. 1.
b) Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:
-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán,

-

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
c) Technické, ekonomické a finanční předpoklady nejsou požadovány.
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8. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude uvedena v CZK a bude stanovena jako nejvýše přípustná a nebude se měnit vlivem
změn cenové úrovně a inflace po celé období plnění této zakázky.
Uchazeč předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou položkového rozpočtu včetně
rekapitulace. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková nabídková
cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu
realizace díla!
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení
předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Nabídková cena bude zahrnovat také
zhotovitelem zajištěné provádění pravidelných revizí dětského hřiště po dobu poskytnuté záruční doby.
Nabídka musí obsahovat veškeré identifikační údaje uchazeče. Nabídku podá uchazeč písemně ve 2
výtiscích - v 1 originále a v 1 kopii prosté, zpracovanou dle formálních, technických a smluvních
požadavků zadavatele uveřejněných v této zadávací dokumentaci.

9. Obsah cenové nabídky
Obálka s cenovou nabídkou musí obsahovat:
a) Krycí list (dle Přílohy č.1)
b) Kalkulaci nabídkové ceny (dle Přílohy č.3)
c) Popis herních prvků včetně technické specifikace (materiály, rozměry, herní aktivity)
d) Nabízená délka poskytnuté záruky
e) Čestné prohlášení uchazeče potvrzující základní kvalifikační předpoklady (dle Přílohy č.2)
f)

Doklady potvrzující profesní kvalifikační předpoklady dle bodu 7 Zadávací dokumentace

g) Referenční zakázky - seznam min. 3 obdobných dodávek herních prvků, či realizací dětských hřišť v
uplynulých 3 letech
h) Doplněná a oprávněnou osobou podepsaná smlouva o dílo dle přiloženého vzoru (Příloha č.4)

10. Obchodní a platební podmínky
Cena díla bude uchazečem vyúčtována vystavením faktur, které musí obsahovat všechny náležitosti dle
platných právních předpisů. Uchazeč je oprávněn vystavit faktury po předání jednotlivých částí plnění/díla
a podepsání předávacího protokolu zástupcem zadavatele.
Splatnost faktur je 30 dní.
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11. Záruční podmínky
Uchazeč nabídne délku poskytnuté záruky (může být odlišná pro jednotlivé stavební části díla). Nabídnutá
záruční lhůta musí být v rozpětí 24 – 120 měsíců.

12. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími kritérii jsou:
a) celková nabídková cena včetně DPH:

váha 70%

b) délka poskytnuté záruky:

váha 20%

c) technické parametry herních prvků:

váha 10%

Způsob hodnocení:
a) Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu včetně DPH. Pro výpočet bodů z nabídkové ceny je
použita následující metodika: hodnocené nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší
celkovou nabídkovou cenu včetně DPH. Nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena) získá plný počet
bodů hodnotícího kritéria, tj. 70. Přepočtená bodová hodnota tohoto kritéria pro další nabídky v pořadí
bude určena vydělením nejvýhodnější nabídky příslušnou nabídkovou cenou a vynásobením plného počtu
bodů hodnotícího kritéria tímto výsledkem.

b) U poskytnuté záruční doby bude zadavatel hodnotit délku poskytnuté záruky na dílo či jeho jednotlivé
součásti. Pro výpočet bodů u poskytnuté záruční doby sestaví komise pořadí nabídek od nejvýhodnější k
nejméně výhodné, přičemž delší záruka je považována za výhodnější. Nejvýhodnější nabídka dle
posouzení komise získá plný počet bodů tohoto hodnotícího kritéria, tj. 20. Přepočtená bodová hodnota
tohoto kritéria pro další nabídky v pořadí bude určena vydělením nejvýhodnější nabídky příslušnou
nabídkovou cenou a vynásobením plného počtu bodů hodnotícího kritéria tímto výsledkem.

c) U technických parametrů herních prvků bude zadavatel hodnotit jejich rozsah – rozměrové parametry,
herní funkčnost a estetiku. Budou posuzovány také použité materiály ve vztahu k trvanlivosti a náročnosti
na údržbu. U tohoto kritéria, které nelze vyjádřit číselně, sestaví komise pořadí nabídek od nejvhodnější k
nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídka dle posouzení komise získá plný počet bodů hodnotícího kritéria,
tj. 10. Další nabídky v pořadí získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího
kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
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Výsledný počet bodů hodnocené nabídky bude dán součtem bodů ze všech dílčích kritérií. Maximální
dosažitelný počet bodů je 100, nabídky budou seřazeny do výsledného pořadí podle celkového počtu
bodů sestupně. Výsledek bude hodnotící komisí předán zadavateli k dalšímu postupu.

13. Jiné
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do podpisu smlouvy zrušit zadávací řízení bez udání důvodu a bez
náhrady. Zakázka bude realizována pouze v případě podpisu smlouvy o dotaci z Programu obnovy a
rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené
nabídky.

Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 3 Položkový rozpočet (slepý) – výkaz výměr
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo

V Olomouci dne 20. 04. 2015

Ing. David Slouka
zástupce firmy Timoris Projekt a.s.
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