Poptávkové řízení
„Víceúčelové hřiště 33,15x16,7 m“

VÝZVA UCHAZEČŮM K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
v rámci:
POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
uskutečňovaného dle principů a obecných zásad pro výběr dodavatele v souladu
s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále již zákon), nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle režimu tohoto
zákona
Předmětem zakázky jsou stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřekročí
hodnotu 6 mil. Kč bez DPH, a to ani v případě souběhu s jinými zakázkami zadavatele,
které by naplňovaly principy místní, časové a věcné souvislosti.

Název zakázky: „Víceúčelové hřiště 33,15x16,7 m“
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Zastoupení:

Obec Lipina
Lipina 81, 785 01 Šternberk
00635278
Tomáš Pudl, starosta obce

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Dobiáš
Tel.: 776 788 970
Email: info@jd-dotace.cz

1 Specifikace zakázky
 Zadavatel požaduje vybudování víceúčelového sportovního hřiště vhodného
zejména pro míčové sporty. Hřiště bude vybudováno pokládkou vhodné tlumící
vrstvy na stávající rovinatý povrch.
 Rozměry hřiště jsou 33,15 m X 16,7 m.
 Hřiště bude zařízeno zejména pro sporty: tenis, volejbal, malá kopaná,
basketbal.
 V nabídkových cenách uchazečů musí být zahrnuty veškeré výdaje spojené
s dopravou, a kompletním zhotovením díla na místě (tj. případné zařízení
staveniště, zvláštní využívání komunikací (vyžaduje-li to stavebně technologický
charakter prací) a pozemků po dohodě s vlastníky, důsledný úklid staveniště a
obnovení všech ploch dotčených stavbou do původního stavu po řádném provedení
díla, úhrada veškerých poplatků, skládkovného aj. nákladů vyvolaných stavbou.
 Z hlediska stavebního zákona akce nepodléhá kolaudačnímu řízení, nutno však
zohlednit požadavek na případné doložení dokumentace dle stavebního zákona
(pokud to stavební charakter prací vyžaduje, tj. případné předání všech
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potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí,
osvědčení, atestů, vedení stavebního deníku nebo doklad o uložení odpadu v
souladu se zákonem o odpadech apod.)
 Termín realizace díla: limitní termín pro dokončení díla: nejpozději do 31.7.2017.

2 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládanou hodnotou zakázky je 750 000 Kč bez DPH.
Z důvodu omezených finančních prostředků považuje zadavatel předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky jako nejvýše přípustnou. V případě, že bude tato maximální
hodnota překročena ze strany uchazeče, může být jeho nabídka z účasti
v poptávkovém řízení vyloučena z důvodů pro nesplnění zadávacích podmínek.

3 Hodnotící kritéria výběru dodavatele
Jediným hodnotícím kritériem s váhou 100 % bude nejnižší nabídková cena. Jelikož
zadavatel nemá v rámci této akce nárok na odpočet DPH, budou pro hodnocení nabídek
rozhodné částky nabídnuté uchazeči v KČ vč. DPH.

4 Formální požadavky na vyhotovení nabídek a účasti
v poptávkovém řízení
Hodnoceny budou všechny nabídky uchazečů, kteří písemně zašlou závaznou cenovou
nabídku na realizaci díla v následujícím vyhotovení:
1.
2.
3.
4.
5.

Krycí list (příl. č. 1 této Výzvy) – vyplněný a podepsaný uchazečem
Čestné prohlášení (příl. č. 2 této Výzvy) – podepsané uchazečem
Položkový rozpočet (příl. č. 3 této Výzvy) vyplněný a podepsaný uchazečem
Výpis z obchodního rejstříku – v prosté kopii
Výpis z živnostenského rejstříku nebo kopie ŽL – v prosté kopii

Cenová nabídka ve výše uvedeném složení musí být doručena nejpozději do 3.5.2017,
17:00 na adresu:
JD-dotace s.r.o.
Ing. Jan Dobiáš
Zámecká 17
696 81 Bzenec
Obálka musí být označena nápisem:
„VŘ Lipina – Víceúčelové hřiště 33,15x16,7 m – NEOTVÍRAT“
V případě možných problémů s doručením cenové nabídky v požadovaném termínu
kontaktujte kontaktní osobu zadavatele (Ing. Jan Dobiáš, tel.: 776 788 970,
info@jd-dotace.cz).
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5 Závěrečné ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení poptávkového řízení bez udání důvodů.
V Lipině, dne 24.4.2017

………………………………………………………..
Tomáš Pudl, starosta obce
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