veřejný zadavatel

Město Roztoky

Vyzývá k podání nabídky
ve veřejné zakázce malého rozsahu dle § 18, odst. 5 zákona o veřejných zakázkách
č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a dle vnitřní směrnice 5/2015 Zásady a
postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

na

„Dodávku a montáž multifunkční herní sestavy pro
DH ul. Zaorálkova“
DLE TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Prohlášení zadavatele
Zadavatel prohlašuje, že tato veřejná zakázka (dále jen VZ) na dodávky je dle výše její
předpokládané ceny a dle § 12, odst. 3 zákona určena jako zakázka malého rozsahu. Ve
smyslu § 18, odst. 5 zákona není zadavatel v takovém případě povinen dodržet postupy
stanovené zákonem s výjimkou ustanovení § 6 zákona, tedy dodržení zásad transparentnosti,
rovného
zacházení
a
zákazu
diskriminace
v jím
zvolených
postupech.
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článek 1
Údaje o zadavateli
Název zadavatele:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Oprávněná osoba zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:

E-mail:

Město Roztoky
Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
002 41 610
CZ00241610
Jan Jakob, starosta
Eva Maršíková, vedoucí Oddělení ŽP, Ing. Radka
Reváková, ref. odd. ŽP, Odbor správy,
rozvoje města a životního prostředí
Tel. / fax:
220 400 262, 220 400 264,
marsikova@roztoky.cz , revakova@roztoky.cz, ,
mu@roztoky.cz

článek 2
Vymezení předmětu VZ – technická specifikace
Název

CPV kód

Vybavení hřiště

37535200-9

Předmětem VZ je dodávka a instalace multifunkční herní sestavy pro dětské hřiště (dále
jen DH) ul. Zaorálkova v Roztokách u Prahy.
Multifunkční herní sestava
Velká multifunkční herní sestava pro věkovou kategorii 4–12 let vhodnou pro
předškolní a školní děti. Nosná konstrukce vyrobena z tvrdého tropického dřeva s trvanlivostí
třídy 1-2 dle EN350 a nerezu včetně spojovacího materiálu. Záruka na nosnou konstrukci 10
let. Certifikována pro veřejná dětská hřiště dle EN1176. Ostatní části prvku (stěny, podlážky,
stříšky) budou HPL laminátu. Použitá lana budou vyrobena z 16mm kovového výpletu se
syntetickým opletením. Prostor pro realizaci spolu s bezpečnostní dopadovou plochou činí
11 x 11 m. Půdorysné rozměry herního prvku budou min. 7 x 7 m s pádovou výškou herní
sestavy do 230 cm.
Na sestavě bude možné provádět následující aktivity:
-

Pohyb mezi stanovišti (věžemi) vzájemně propojenými balančními mostky
a ručkovací dráhou.

-

Ze sestavy bude možné použít skluzavky (nerez) výšky minimálně 1,9 m pro větší děti
a 0,9 m pro menší děti.

-

Pro lezení bude možné použít lezecké stěny a) nástupní z lanových sítí a b) plnostěnné
s horolezeckými úchyty o výšce alespoň 2 m, variantně také pod úhlem - šikmo.

-

Pro šplh bude sestava obsahovat také hasičskou nerezovou tyč vysokou minimálně
2m, kterou bude možné použít také jako skluznou.
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článek 3
Místo a doba plnění předmětu VZ
1.

Místem plnění: DH – pozemek parc. č. 3601 k.ú. Žalov.

2.

Plnění předmětu VZ bude zahájeno po podpisu smlouvy. Předpokládaný termín uzavření
smlouvy: do 20. září 2016.

3.

Termín plnění: dílo bude zahájeno

20. září 2016

dílo bude dokončeno nejpozději do

30. listopadu 2016

článek 4
Předpokládaná hodnota VZ
1. Limitní hodnota VZ činí 750 tisíc korun včetně DPH. Nabídková cena nesmí tuto limitní
hodnotu překročit. Nabídková cena je cenou celkovou a konečnou. Uchazeč je povinen se
podrobně seznámit se zadávacími podmínkami VZ a v případě jakýchkoliv pochybností,
či nejasností si vyžádat doplňující informace tak, aby byl schopen dostát všem
požadavkům zadavatele na VZ v rámci nabídkové ceny.
článek 5
Harmonogram průběhu výběrového řízení
1.

Vyhlášení výběrového řízení:

8.8. 2016

2.

Lhůta pro podání nabídek:

24.8. 2016, do 17.00 hod.

3.

Podepsání realizační smlouvy:

do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže

článek 6
Závazné požadavky na obsah nabídky
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Identifikace uchazeče kompletně vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1).
Kvalifikační doklady dle čl. 7 této zadávací dokumentace.
Vlastní nabídka, sestávající z kompletně vyplněné přílohy č. 3, k níž uchazeč připojí
rozšiřující přílohu obsahující ke každé položce slovní popis a vyobrazení. Tato
rozšiřující příloha je nezbytná pro posouzení, zda nabízené řešení vyhovuje
požadavkům zadavatele plynoucích z této zadávací dokumentace. Souhrnný cenový
údaj vykalkulovaný v příloze č. 3 se uvede v částce bez DPH, samostatně DPH a
v částce včetně DPH do krycího listu nabídky. Požadované údaje o délce záruční doby
u jednotlivých položek budou předmětem hodnocení dle ustanovení článku č. 12 této
zadávací dokumentace.
Přehledný harmonogram plnění zakázky, z něhož bude zřejmá organizace zavážek
zboží a dále garance celkového splnění zakázky v požadovaném termínu, dle čl. 3 této
zadávací dokumentace.
Parametry záručního a pozáručního servisu dle ustanovení článku 12 této zadávací
dokumentace.
Návrh smlouvy o dílo, který musí být na znamení jeho závaznosti podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Návrh smlouvy musí vedle zákonných
součástí dále obsahovat i co nejpřesnější popis plnění zakázky a veškeré věcné
a finanční parametry plnění zakázky. Musí též popisovat sankční systém při
případném neplnění smluvních ustanovení.
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článek 7
Kvalifikační požadavky
1. Základní kvalifikační předpoklady:
Uchazeč o zakázku prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53,
odst. 1, písm. a) až l) zákona, předložením čestného prohlášení (příloha č. 2),
podepsaného osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče.
2. Profesní kvalifikační předpoklady.
Uchazeč prokáže tyto kvalifikační předpoklady předložením prosté kopie výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné podobné evidence. Dále předložením prosté kopie
dokladu osvědčující odbornou způsobilost uchazeče s ohledem na charakter VZ, např.
předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti související s předmětem
plnění zakázky.
3. Technické kvalifikační požadavky.
Uchazeč předloží reference minimálně na tři již realizované zakázky podobného
rozsahu a charakteru. Dodávka a montáž multifunkční herní sestavy pro věkovou kategorii
uvedenou výše, přibližně stejného charakteru a s minimálním finančním objemem díla
750.000,- Kč vč. DPH v období za poslední 3 roky.
článek 8
Podání nabídky
1.

Dodavatel (dále jen uchazeč) může podat pouze jednu nabídku.

2.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem
jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku
v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím
řízení.

3.

Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo
podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení,
zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s jinými
dodavateli vyřadí.

4.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51
odst. 6 zákona více uchazečů společně. V takovém případě se uchazeči podávající
společnou nabídku považují za jednoho uchazeče.

5.

Nabídky se podávají písemně v jednom listinném originále s přiloženou kompletní
elektronickou kopií, nejlépe na CD. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do
24. 8. 2016, do 1700 hod., na adresu Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 25263
Roztoky.

6.

Nabídku lze též zaslat pomocí elektronické pošty jako přílohu ve formátu pdf na
elektronické adresy uvedené v článku 1.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce, na které musí být
uvedena adresa a E-mailová adresa uchazeče, na něž je možné zaslat oznámení podle ust.
§ 71 odst. 6 zákona. Dále musí být obálka označena nápisem:
NEOTVÍRAT – VŘ MULTIFUNKČNÍ HERNÍ SESTAVA
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7.

Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést
zadavatele v omyl. Nabídka uchazeče musí být svázána v jediném svazku a zajištěna
způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy bez poškození vazby.

8.

Zadavatel bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla dle pořadí, data a
času jejich doručení.

9.

Ostatní náležitosti týkající se podání nabídek jsou upraveny v ust. § 69 zákona.
článek 9
Variantní řešení

Zadavatel připouští variantní řešení.
článek 10
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
1.

Uchazeč je oprávněn po veřejném zadavateli požadovat písemně dodatečné informace
(dále v textu „písemný dotaz“) k zadávacím podmínkám. Písemné dotazy je nutno zasílat
elektronickou poštou na adresy uvedené v čl. 1. Zadavatel odpoví písemně elektronickou
poštou tazateli i všem evidovaným uchazečům do 3 pracovních dnů po obdržení dotazu.

2.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám
i bez předchozí žádosti.
článek 11
Otevírání obálek s nabídkami

1.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele dne 24. 8. 2016 od
17.01.00 hod., v zasedací síni MÚ Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky. Případná
změna termínu bude všem uchazečům včas sdělena.

2.

Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči (vždy jeden zástupce jednoho
uchazeče), kteří splní podmínky uvedené v ust. § 71 odst. 7 zákona.

3.

Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem bude otevírat obálky postupně podle
pořadového čísla přiděleného podle data a času doručení, bude kontrolovat úplnost
nabídky a splnění ostatních formálních náležitostí nabídky.

4.

Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky sdělí hodnotící komise přítomným
uchazečům identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu, délku záruční lhůty a
informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 2. tohoto článku.
Následně komise přikročí k neveřejnému posouzení kvalifikace uchazečů a k věcnému
posouzení nabídek dle níže uvedených výběrových kritérií.
článek 12
Kritéria pro zadání VZ

1.

Hlavním hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele je celková cena dodávky bez DPH.
Váha kritéria je 60%.

2.

Doplňkovým hodnotícím kritériem je délka záruční doby v měsících jednotlivých
položek dodávky, s váhou kritéria 20% a 20% estetické hledisko a funkční řešení.
U jednotlivých položek cenové nabídky bude stanoveno pořadí dle deklarované záruční
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doby, od nejlepší (1) po nejhorší (X=počet nabídek) záruční dobu. Tato číselná
ohodnocení budou sečtena za jednotlivé položky cenové nabídky v rámci konkrétní
nabídky a dále bodově hodnocena. Nabídka s nejnižším numerickým ohodnocením
dosáhne nejvyššího počtu bodů a bude vyhodnocena jako nejvýhodnější v daném
kritériu.
3.

Na základě níže uvedené aritmetiky budou jednotlivé nabídky obodovány. Nabídka
s nejvyšším počtem bodů bude vybrána k realizaci.
Počet bodů

= 100 x nejnižší předložená nabídková hodnota

x váha kritéria v %

aktuálně hodnocený údaj
článek 13
Další informace k zadávacímu řízení
1.

Nabídky budou předloženy v českém jazyce.

2.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání VZ zrušit z důvodů uvedených v ust. § 84 odst. 2
písm. d) a e) zákona nebo i bez udání důvodů.

3.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace
o zadání VZ.

4.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto
práva využije, bude postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se
zákonem.
článek 14
Přílohy
1. Krycí list nabídky.
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona
v plném rozsahu.
3. Podklady pro cenovou nabídku.

………………….
V Roztokách dne: 4.8. 2016

Jan Jakob
starosta města
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