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Ostravské městskó lesy a zeleň, s. r. o.

700

30 Ostrava-Zábie]r, Antorrína Brože 3l24l2

zADÁvAcÍ noxuMEl\TAcB
kveřejné zakázce malého rozsahu dle 51 12 odsí, 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veř,ejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále.;ien ,,zákon"), pt'i zachování principti
síanovených v ust. § 6 zákona

|,Iázev ve řej nó zakázky

GRILOVACI ALTANY

:

Iánek 1
[dentifikační úda ie zadavatele

Ostravské městské lesy a zeleň, s, r. o.
Antonína Brože 312412.700 30 Ostrava
258 16 977
CZ258 16 977

Název zadavatele:
Adresa zadavatele:
IČzadavatele:
DIč zadavatele:

- Zábíeh

ánek 2

V mezení nředmětu veřeiné za|.<ázk
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy jejímžpředmětem bude realizace stavebních

prací pro Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. dle speciíikace uvedené v této zadávaci
dokumentaci.
Předmět Veřejné zakázkyje zhotovení díla, které je vymezeno projektovou dokumentací (dále

PD) zpracovanou Ing. Martinem Kovářeln, se sídlem Hovězí 705,756 01. IC: 126 45729
(část 1) a Ing. arch. Václavem Cvičkem, se sídlem Kozlovice 56,739 4],IČ:135 89 52i (čtlst
2), které jsou přílohou č. 2 zadávaci dokumentace.
PD řešístavbu grilovacího altánu (část l)

a altánu s ohništěm (část 2).

Čast t - Grilovací altán s posezením má kruhový tvar, po obvodu je podpírán 9 slotrpy,
konstrukce .je ztužena oblouky z ocelových profilů. Dřevěné části altánu budou natřeny
bezbarvou lazurou. Střecha je plochá s pohledovým záklopem. V altánu brrde umístěn stůl s 8
špalky sloužícík posezení, ohniště z kamenného zdiva s roštem a tubus usměrňující kotrř.
Zastavěnáplocha představuj e 24,6

m2

.
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Čast Z - Altán s ohništěm a posezením bude založen na betonových pásech, zídky budou
kamenné ze skládanélro kamene, zastřešen pomocí dřevěných sloupků a střecha bude
bezspádová. Kamenná dlažba bude osazena do betonu. Dřevěné sloupky budou kotveny do
zídky. Na bednění bude pomocí šroubůukotvena atika, jejiž konstrukce je chráněna žárovým
pozinkem. Součástíaltánu budou zabudované lavice a sedáky z dřevěných roštťr.Zastavéná
plocha představuje 30 m2.

Tato veřejná zakázkaje rozdělena na dvě části ve smyslu ust. § 98 zákona. UchazeČ je
oprávněn podat nabídku na jednotlivé části, či na obě části s tim, že kažďá část veřejné
zakázky bude hodnocena samostatně. Jednotlivé části nabíclky budou Členěny
v samostatných obálkách a budou i samostatně hodnoceny. Veřej ná z,akázkaje rozdělena
na tyto části:

-

Cást 1 - Grilovací altán
če.t 2 - Altáns ohništěm

Maximálrrě přípustná cena:

940

000,-

Kč bez

DPI,I (tj. za obě části veřejné

zak:ázky)

Doba plněrrí veřejné zakázky:
Místo plnění veřejné zakázky:

nejpozději do 30. 06.2016
Ostrava - Bělský les

lánek 3
Dodatečnéiníbrmace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn po zadavateii požadovat písemně dodatečnéinformace k zadávacím
podmínkám za podmínek stanovených v ust. § 49 zákona.

lánek 4
, včetně

obchodní a dodaci odmín

atebních odmínek

Informace stanoví Obchodní podmínky zadav atele včetně platebních podnrínek, které tvoŤi
přílohu č.3 zadávací dokumentace, tzn, závazný vzor Smlouvy o dílo.

Iánek 5

l'řed

kládaná hodnota a podmínk , za nichž ie mozno

nabíclkovó ccn

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činícelkem 940 000,- bez DPI{

Nabídková cena.ie rnaximálně přípustnou cenou a nesmí být v žádném případě překročena.

lánek 6
požadavkv na varlan
Zadav atel nepřipouští variantní řešení.
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požadavky na
7

lánek

7

sob znracování nabídkovécen

.l. IJchazeč stanoví a doplní nabídkovou cenu v členěnícenabez DPH, DPH a cena

s

DPH

za celé plnění veřejné zakázky, a to v českýclr korunách,

].2.

/

Nabídková cena bude uvedena v oceněném položkovém rozpočtu. kter] ie součástí
přílohy č. 1 této zadávaci dokumentace. Zadavatel upozorriuje, že rozpočet není
jediným dokladem pro ocenění položky. Výkresová dokumentace. technická zpráva,
příp, dalšíčásti zadávaci dokumentace stanovují podrobnějšípodmínky včetně
technických, které jsou pro určeníceny rozhodující,

(příloha č. 4). Nabídková
íízení,zadávací
zadávacího
o
zahájeni
v
souladu
s
oznámením
cena bude zpracována
dokumentací nebo jinou dokumentací obsalrující vymezení přednrětu veřejné za|<ázky.

.). Nabídková cena bude uvedena také na krycím listu nabídky

Nabídková cena bude stanovena.jako cena ,.nejvýše přípustná" a musí v ní být zahrnuty
veškeré náklady spojené s realizací přeclmětu veřejné zakázky.

podmínkv a
8.1.

8.2.

8.3.

Iírnek 8
na zDracování nabídk
da

Dodavatel ve své nabídce předloží závazný návrh Smlouvy o dílo vyplněný a podepsaný
osobou oprávněnou jeclnat jrnénem či za uchazeče, viz příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o
dí1o (vzor).

Podpisem závazného návrhu Smlor-rvy o dílo, který je pří|olrou č. 3 k íétozadávací
dokumentaci, se tento vzor stává závazným návrhem na uzavření Smlouvy o dílo. Pokud
návrlr Smlouvy o dílo poclepíšezmocněná osoba, musí bfi součástínabídky uchazeče
téžpř,íslušná plná noc, Návrh Smlouvy o dílo musí by,t ve znění vzoru Smlouvy o dílo
obsáženém v příloze č. 3 a v souladu s celou zadávaci dokumentací. Údaje uvedené
vnávrhu Smlouvy o dílo se nesmí lišit od údajůuvedených vjiné části nabídky
uchazeče. V případě rozporťt je pak vždy rozhodující písemný návrlr Srrrlouvlz o dílo.
Součástínabídky brrdor"r rovněž dalšídokumenty požadovanézákonern a zadavatelem,
včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvaliíikace.

8.4. Nabídka bude předložena v českémjazyce v jednonr originále
označené,,ORIGINAL NABIDKY".

v

písemnéťormě,

8.5. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést
zadavatele v omyl. Nabídka uchazeče musí být zajištěna způsobern znemožňujícím
manipulaci

s

jednotlivými listy.

8.6. Pro sestavení a vyplnění krycílro listu r-rchazeč závazné použiie přílohu č.4 zadávací
dokumentace - Krycí list nabídky (vzor).

lánek 9
podání nabídk

9.1. Dodavatel můžepodat

9.2. V souladu s ust.

pouze jednu nabídku v rámci veřejné zakázky.

3 zákonazadavatel požaduje, aby uchazeči poclávali nabídky
v písemné podobě na adresu zadavatele - Ostravské městskó lesy a zeleň. s. r. o..
§ 44 odst.
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Antonína Brože 312412. 700 30 Ostraya - Zábřeh v uzavřené a řádně nadepsané
obálce s názvem veřeiné zakázky. identiíikačnímiúdaii odesílatele (dodavatele).

9.3. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšímidodavateli,

nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéžzadávacím
Ťízení,zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či spoleČně
s

jinými dodavateli vyloučí.

9.4. Společnou nabíclkou se rozumí nabíclka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51
odst. 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající
společnou nabídku považujíza jednoho uchazeče.

9.5,

1Ýabídky se podávají do 25. 04.2016 do 12:00 hodin.

Nabídka musí obsahovat následující:

-

-

VyplněnÝ krycí list nabídkv (obsahuje i identifikační ťrdaje)

vzorovÝ a podepsanÝ návrh smlouw o dílo

f)oklady a informace rlrokazuiícísrrlnění kvalifikačníchpředptlkladŮ
dle této zadávaci dokumentace (|ze využit čestnéprohlášení, které je
Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace);
Seznam statutárních orgánů nebo členŮ statutárních orgánŮ, kteří
v posledníclr 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli
v pracovněprávním, funkčnímči obdobném poměru u zadavatele,
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za rrchazeče (lze
využítčestnéprol'lášení, které je l'řílohou č. 5 této zadávací
dokumentace);

-

-

-

Seznam vlastníkůakcií, jejichž souhrnná jrrrenovitá hodnota přesahuje
10oÁ záktadního kapitálu, má-li uchazeč formu akciové spoleČnosti.
vyhotovený ve lhůtě pro poclání nabídek, podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménern nebo za uchazeče (Ize vyttžítčestnéprohlášeni, které je
Přílohou č. 5 této zadávaci dokumentace);
prohlášeníuchazeče o tom. že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního přeclpisrr v souvislosti s veřejnou zakázkou,
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za ucirazeče (lze vytlžít
čestnéprohlášení, které je Přílohou č. 5 této zadávaci dokr,rmentace).

Vyplněný a podepsanÝ položkovÝ rozpočet - příloha č. 1
Čestnénrohlášení uchazeče, že není subdodavatelem jinélro uclrazeče o
tuto veřejnouzakázku,

V případě, že uchazeě v nabídce doložídokumenty vztahuiícíse k nabídce dle této zadávací
dokumentace podepsané jinou než osobou uveclenou v aktuálním a platném výpisu z
obclrodního rejstříku, doložído své nabídky také oprávnění této osoby |r podpisu (např.

plrtou tnoc).

požadavkv na

Splnění nížeuvedené kvalifikace,

r

a

Clírnek 10
okázání s nlnění kvaliíika ce

to

btrd'to výpiserl

ze seznamll

kvalifikovaných

dodavatelů dle § 127 zákona pro splnění kvalifikace dle § 53 a 54 nebo s odkazem na § 134
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zákona certifikátem v rozsahu, jež znél vyplývá, vydaným v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, případně cloložit splnění kvaliírkace dle § 53 a 54 niŽe uvedeným zpŮsobem:

fi.l.Základní kvalifikačnípředpoklady dle ust, § 53 zákona ptokáŽe dodavatel

zpŮsobem

stanoveným zákonem pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky (Ize vYuŽit Čestné
prohlášení, které je Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace);

l

0.2. Profesní kvaliíikačnípředpoklady:
Splnění profesních kvalifikačníchpředpokladů prokáže dodavatei, který PředloŽÍ:
a) ťpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ni zapsán (ust. § 54 písm. a) zákona), ne starŠÍho90 dnŮ

b)

k datu podárrí nabídky,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisŮ v rozsahu
odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazujícíPřísluŠné
živnostenské oprávnění či licenci (ust. § 54 písm, b) zákona),

je rovněž povinen předložit čestnéprohlášení o své ekonomické a ÍinanČní
způsobiloŠtiplnit u.ř.;no., zakázkudle ust. § 50 odst. 1, písm. c) zákona (IzevYuŽit
čestnéprohlášení, které je Přílohou Č.5 této zaďávaci dokumentace).

10.3. Dodavatel

Zadavate1 požaduje prokázáni veškerévýše uvedené kvalifikace dle Čl. l0 zadávaci
jehož obsahu bude
dokurnentaóe příslúšnýmidoklady (prosté kopie) a čestným prohlášením , z
se
zŤejmé, že doáavatel kvalifikačnípředpoklady požadované zadavatelem splňuje. UchazeČ,
je
povinen
zakázkách,
veřejných
Před
kteiým má být uzavŤena smlouva podle § 82 zákona o
jejím uzavřóním předložit zada-vateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladŮ

piokazujícíchspln8ní kvaliirkace (výpis z obchodního rejstříku, doklad o oPrírvnění
L poanit ,tní). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkYnutí sor-rčinnosti k uzavření
smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.

Zadavaíel nepožadr_ije prokázání splnění technických kvalifikačníchpředpokladŮ dle § 56
zákonaprostřednictvím realizovaných zakázek obdobného charakteru.

ánelr 11
ůsob hodnocení nabídek rrodle hodnotících kritérií
Základnim kritériem pro zadáni veřejné zakázky je nejnižšínabídková cena (ust. § 78
odst. 1 písm. b) zákona).

ánek12
I'rohlídka místa

nenl

Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění této veřejné zakázky umožníuclrazečům
prohlídku místa plnění, a to na základě individuální dohody termínu s Ing. Kubalou Jiřím, tel:
603 41 4 40 8, email : kubala(í)ostravske les),. cz.
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lánek 13
ro nlnění veřeiné zakázk

Jiné požadav

Zadavatel vsouladu sust. § 748, l49 a 151 zákona stanoví způsob vzájemné konrrtnikace
vůčidodavatelům v průběhu zadávacíhoíízeninásledovně:

I(omunikace

bude probíhat prostřednictvím elektronické korespondence

onrl(Oostravskeles),.cz Vždy bude vyžadováno zasláni potvrzení o přeČtenÍ, jinak tato
koreŠpondence nebude brána za doručenou. Zadávací dokurnentace, případnévylouČení
uchaŽeče z účastiv zaďávacím íizeni a výsledek výběrového řízeni (oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky) bude rrveřejněn na profilrr zadavatele - lrttps://ostravslieles},'.ovanet.czl.

Irísemný návrh smlouvy o clílo musí v plném rozsahu odpovídat obsaženómu vzořu
zadavatele a musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky a zadávací dokumentacÍ.
Písenný návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou za lchazeče podepisovat. Pokud
rrávrh smlouyy zauchazeče podepíše zmocněná osoba, musí být součástínabídky uchazeČe
rovněž plná moc.

ánck 14
ostatní ui nanl
odst.4zákonavyhrazujeprávouveřejnit
Zadavatelsivsouladusust.§76odst.6aust.§81
íizeni a Oznámení o výběrr-r
v
zadávacim
Rozlroclnutí o vylorrčeníuchazeče zúčasti
nejvlrodnější nabídky na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučeníuchazeČe z ÚČasti
v zadávacím řízenía Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se bude povaŽovat za
doručenévšem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zaeJavatele.

Clánek 15
požadavek na
nutí
Zadav aIeI

n

epožaduj e po skytnr-rtí

ji

stoty

ánek 16

přílohv zacláv aci dokum entace
Příloha č. 1:

Slepý položkový rozpočet

Příloha č. 2:

Proj ektová dokumentace

Příloha č. 3:

Závazný vzor Smlouvy o dílo

Pr'ílolra č. 4:

Krycí list nabídky

Příloha č. 5:

Čestnéprohlášení - kvalifikačnípředpoklady

V Ostravě - Zábřehu dne 08. 04.2016

jednatel společnosti
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