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Písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
ve zjednodušeném podlimitním řízení
Na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“), Vás tímto vyzýváme k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve
zjednodušeném podlimitním řízení k realizaci veřejné zakázky „Atletické hřiště Holýšov“.

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název:

město Holýšov

Sídlem:

náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

IČ:

00253367

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz
Zastoupený:

Mgr. Janem Mendřecem, starostou města

K podepisování a jednání v záležitostech této veřejné zakázky oprávněn: na základě usnesení Rady
města Holýšov č. 191/2016 dne 20. 04. 2016 Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta
Kontaktní osoba zadavatele:
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta
Email:

mistostarosta@mestoholysov.cz

Telefon:

+420 379 412 602

2. Informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1. Název
Atletické hřiště Holýšov

2.2. Druh
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
§ 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona.

2.3. CPV





45000000-7 - Stavební práce
45212220-4 - Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
45212221-1 - Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
71320000-7 - Technické projektování

2.4. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího atletického hřiště u Základní školy Holýšov.
Jedná se o atletický ovál délky 200 m se dvěma dráhami a sprinterskou rovinkou o celkové délce
112 m. Uvnitř atletického oválu bude víceúčelové hřiště o rozměrech 40 x 20 m a hřiště na volejbal.
V severovýchodní části oválu je ve vnitřní výseči navržen prostor rozběhu pro hod daleký. V
jihozápadní části oválu je prostor výseče určen pro vrh koulí. Vně oválu je umístěn sektor pro skok do
dálky s tím, že rozběh navazuje na dráhu atletického oválu. Jednotlivá sportoviště jsou na vnější
straně ohraničena betonovými obrubníky, v případě skoku do dálky s pogumovanou hranou.
Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován v projektové dokumentaci a soupisu prací.
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Zakázka bude zabezpečena v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací, jež jsou přílohami
č. 4 a 5 zadávací dokumentace, která je přílohou č. 1 této výzvy..

2.5. Termín a místo plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka bude realizována na základě písemné smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a
vítězným uchazečem.
Požadovaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky (předání staveniště):


do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo (dále jen „SoD“)

Požadovaný termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky:


do 85 kalendářních dnů od podpisu SoD

2.6. Místo plnění (místo stavby)
ulice Americká, Holýšov
k. ú. Holýšov 641553
pozemek p. č. 1287/1 (ovocný sad) – stávající hřiště
pozemek p. č. 1287/5 (ostatní plocha) – sportovní plocha

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem
Předpokládaná hodnota celkem: 7 578 913 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální limitní hodnota. V případě, že
zájemce tuto hodnotu překročí, bude jeho nabídka vyřazena a zájemce bude následně vyloučen
z výběrového řízení.

4. Zadávací dokumentace a dodatečné informace
4.1. Zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje přístup k zadávací dokumentaci způsobem, který umožňuje dálkový přístup.
Neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci je možno získat zdarma na adrese
profilu veřejného zadavatele na URL:
https://www.vhodne-uverejneni.cz
Na tomto místě budou zadavatelem zveřejňovány i případné dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, zadavatelem poskytnuté na základě žádosti uchazeče nebo i bez předchozí žádosti.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Místem pro podání nabídek je podatelna Městského úřadu města Holýšov, náměstí 5. května 32, 345
62 Holýšov
Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 12. 5. 2016 do 10:00 hodin.
Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

6. Prohlídka místa plnění
Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která je blíže specifikována v zadávací dokumentaci.
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7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zájemce je povinen v souladu s § 50 a násl. zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace způsobem
a v rozsahu stanoveném v Zadávací dokumentaci.

8. Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel zvolil v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona jako jediné hodnotící kritérium
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Pro hodnocení je rozhodující celková nabídková cena v Kč bez DPH, tj. nabídková cena v Kč bez DPH
za celý předmět veřejné zakázky.
Požadavky na provedení kalkulace pro stanovení nabídkové ceny jsou obsaženy v zadávací
dokumentaci a jejích přílohách.

9. Další podmínky zadavatele









10.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce,
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek
v průběhu lhůty pro podání nabídek,
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit v souladu
s ustanovením § 84 ZVZ,
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky,
Zadavatel si vyhrazuje právo neuhradit uchazeči náklady spojené s jeho účastí v zadávacím
řízení podlimitní veřejné zakázky.
Veškeré doklady by měly být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný
doklad by neměl obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Zadavatel je povinen přijmout nabídky a doklady uchazečů z jiných členských států ES.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 38 odst. 5 zákona přijme i nabídky uchazečů, kterým
nebyla zaslána písemná výzva.

Přílohy této výzvy


Příloha - Zadávací dokumentace veřejné zakázky a její přílohy:
o Příloha č. 1 ZD: Krycí list nabídky
o Příloha č. 2 ZD: Vzor čestných prohlášení
o Příloha č. 3 ZD: Návrh Smlouvy o dílo
o Příloha č. 4 ZD: Projektová dokumentace pro provádění stavby
o Příloha č. 5 ZD: Soupis prací vč. výkazu výměr

V Holýšově dne 26. 4. 2016

……………………………………………
Mgr. Bc. Kamil František Šefl
místostarosta
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