OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
– ZADÁVACÍ PODMÍNKY
na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Rekonstrukce hřiště Panenské Břežany“
(dále jen Oznámení)
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
zákon). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v otevřené výzvě.
Je postupováno v souladu s Metodickým pokynem MMR ČR pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014-2020 v platném znění a v souladu s podmínkami Programu 2017-2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova, v rámci
něhož bude na předmětnou akci podána žádost o dotaci.
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Zastoupen:

Obec Panenské Břežany
Hlavní 17, 250 70 Panenské Břežany
00240583
Mgr. Martinem Hakaufem, starostou obce

Zastoupení zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba:

Ing. Karel Novák
Břeclavská 1639/7, 198 00 Praha 9
08912076
Ing. Karel Novák, tel. 728 673 860, email:
novak.karel.ing@seznam.cz
Zástupce zadavatele je pověřen výkonem zadavatelských činností analogicky s
§ 43 zákona a vypracovával zadávací dokumentaci dle podkladů a požadavků zadavatele. Zástupce
zadavatele vypracoval textovou část zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo.

1. Druh a předmět zakázky
Jedná se o zakázku na stavební práce.
Předmětem zakázky je rekonstrukce povrchu stávajícího sportovního hřiště v obci Panenské Břežany,
na nový 3-vrstvý akrylátový stěrkový sportovní povrch.
Podrobně je předmět zakázky vymezen v Technické specifikaci, která je přílohou č. 2 tohoto
Oznámení. Zadavatel v nabídce nacení veškeré uvedené práce včetně dalších blíže nespecifikovaných
a nezbytných prací a dodávek vedoucích k bezvadnému provedení plnění zakázky v takovém rozsahu,
aby bylo hřiště plnohodnotně funkční a mohla být zhotovitelem poskytnuta záruka v délce 60 měsíců.
Dodavatel musí při realizaci zakázky respektovat veškeré závazné a platné české technické normy a
platné bezpečnostní předpisy.
CPV: 45000000-7 Stavební práce, 45212200-8 - Stavební úpravy sportovních zařízení
Jsou-li v tomto Oznámení a v zadávacích podmínkách nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní
obchodní názvy, je tak učiněno proto, že stanovení technických podmínek bez použití takového
odkazu nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Jedná se pouze o vymezení požadovaného
standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně rovnocenné řešení.
Předpokládaná hodnota zakázky: 600.000,- Kč bez DPH.
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2. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro doručení nabídky je do min. 8.6.2020 do 18:00 hodin prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb nebo osobně na adresu:
Obec Panenské Břežany
Hlavní 17
250 70 Panenské Břežany
Při podání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodující hodina doručení.
V pracovních dnech je možné nabídku podat osobně na výše uvedené adrese v úředních hodinách:
PO: 8:00-12:00, 18:00-19:30
ST: 8:00-12:00
V poslední den lhůty lze nabídku podat po předchozí tel. domluvě s místostarostou obce Ing.
Mikulášem Véghem na tel. 774 484 812.

3. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace účastníka v souladu s ustanovením § 53 odst. 4
zákona. Doklady o kvalifikaci předkládají účastníci v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87
zákona.
V souladu s ustanovení § 53 odst. 4 zákona, si zadavatel ve výjimečných a odůvodněných případech,
kdy má pochybnosti ohledně pravosti předložených dokladů či pochybnosti o pravdivosti
předložených čestných prohlášení, může v průběhu výběrového řízení vyžádat po účastníku
výběrového řízení předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Předpokladem hodnocení nabídek v tomto výběrovém řízení je prokázání základní a profesní
způsobilosti, prokázání technických kvalifikačních předpokladů a prokázání finanční a ekonomické
způsobilosti splnit zakázku.
Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu
stanoveném zadavatelem nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé.
Účastník, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být zadavatelem vyloučen z účasti
ve výběrovém řízení.
Základní způsobilost
Účastník prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení o základní způsobilosti ve
smyslu § 74 zákona. Závazný vzor čestného prohlášení k vyplnění je přílohou č. 4 tohoto Oznámení.
Profesní způsobilost
Účastník je povinen předložit kopii oprávnění k podnikání, obsahující předmět podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění této zakázky tj.:
 výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní účastník zapsán dle § 77 odst. 1 zákona
a/nebo
 doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. V tomto konkrétním případě
dodavatel předloží oprávnění k podnikání pro živnost: Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona
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musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů čestným
prohlášením, že realizoval v posledních 5 letech alespoň 2 zakázky obdobného charakteru. Zakázkou
obdobného charakteru se rozumí rekonstrukce nebo výstavba sportoviště s akrylátovým sportovním
povrchem ve finančním objemu minimálně 400.000,- Kč bez DPH. Čestné prohlášení bude obsahovat
seznam těchto zakázek s uvedením:
-

název a charakteristiky zakázky
identifikačních údajů odběratele včetně spojení na kontaktní osobu
termínu realizace zakázky ve formátu od mm/rrrr do mm/rrrr
finančního objemu zakázky v Kč bez DPH
osvědčení objednatelů, která musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně.
Závazný vzor čestného prohlášení k vyplnění je přílohou č. 5 tohoto Oznámení.
Požadavek na doložení ekonomické a finanční způsobilosti
Zadavatel požaduje, aby účastník předložil čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit zakázku. Závazný vzor čestného prohlášení k vyplnění je přílohou č. 6 tohoto
Oznámení.

4. Hodnotící kritéria
Podané nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky.
Hodnotícím kritériem je nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 100%.
Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší cenou v Kč bez DPH.

5. Doba a místo plnění zakázky
5.1. Doba plnění zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 09/2020
Nejzazší termín dokončení plnění zakázky: do 30.11.2020
5.2 Místo plnění zakázky
Obec Panenské Břežany, hřiště se nachází na pozemku p. č. 54/3 v k. ú. Panenské Břežany

6. Obchodní podmínky a poddodávky
6.1 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou vymezeny v tomto Oznámení a zejména ve vzoru smlouvy o dílo, který
tvoří přílohu č. 3 tohoto Oznámení. Účastník ve svém návrhu smlouvy povinně použije přiložený
vzor. Odchylky od takového vzoru může učinit pouze ve prospěch zadavatele (zadavatel si vyhrazuje
právo posoudit, zda provedená odchylka svědčí v jeho prospěch). Účastník doplní údaje v položkách
barevně vyznačených ve vzoru návrhu smlouvy o dílo v souladu s nabídkou účastníka.
Účastník do nabídky doloží takovýto návrh smlouvy, který bude datován, orazítkován a podepsán
osobou vykonávající funkci statutárního orgánu účastníka nebo jinou osobou k tomu oprávněnou.
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Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako objednatel, účastník se označuje jako
zhotovitel.
Technický dozor stavby nebude provádět zhotovitel, ani osoba s ním propojená.

6.2 Poddodavatelé
Účastník ve své nabídce konkrétně specifikuje ty části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či
více poddodavatelům, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto poddodavatelů. Závazný
vzor seznamu poddodavatelů k vyplnění je přílohou č. 8 tohoto Oznámení.
Změna poddodavatelů, které účastník uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem zadavatele,
který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí být v české měně a musí být doložena za celý předmět zakázky dle technické
specifikace a zkušeností účastníka s obdobnými zakázkami. Cena bude uvedena ve skladbě celková
cena bez DPH v Kč, sazba DPH v procentech a výše DPH v Kč, celková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci
předmětu zakázky v daném místě a čase. Nabídková cena musí obsahovat všechny náklady
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště
a také ostatní náklady související s plněním podmínek tohoto Oznámení.
Tato cena může být zvýšena v případě zvýšení sazby DPH, avšak pouze o takovou částku odpovídající
zvýšení sazby DPH.
Účastník je povinen nacenit veškeré položky nezbytné pro bezvadné provedení díla dle požadavku
zadavatele a svých zkušeností s realizací obdobných zakázek. Naceněný soupis stavebních prací,
dodávek a služeb (položkový rozpočet) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v naceněném soupisu
prací a dodávek jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Celkový součet cen všech
položek naceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb musí odpovídat celkové
nabídkové ceně v návrhu smlouvy a v Krycím listu nabídky. V případě rozdílu takových
číselných údajů bude za závazný údaj považován údaj uvedený v návrhu smlouvy o dílo.
Jinou formu zpracování nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v písemné formě výhradně v českém nebo slovenském jazyce, to se týká i
dokumentů zadavatelem nevyžádaných. Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem účastníka,
nebo osobou pověřenou jeho zastupováním.
Varianty nabídky zadavatel nepřipouští.
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení,
nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení
prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s
jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
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8.1 Obsah nabídky
Účastník sestaví nabídku a doklady ke splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí.
„Pořadí dokladů“
a) krycí list nabídky – závazný vzor uveden v příloze č. 1 Oznámení
b) obsah nabídky
c) čestné prohlášení o základní způsobilosti - závazný vzor uveden v příloze č. 4 Oznámení
d) doklady o profesní způsobilosti
e) čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů - závazný vzor uveden
v příloze č. 5 Oznámení
f) osvědčení objednatelů o řádném a odborném provedení referenčních stavebních pracích
g) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku – závazný vzor uveden
v příloze č. 6 Oznámení
h) čestné prohlášení o podílu některých veřejných funkcionářů - závazný vzor uveden v příloze č. 7
Oznámení
i) seznam poddodavatelů - závazný vzor uveden v příloze č. 8 Oznámení
j) podepsaný návrh smlouvy – závazný vzor je uveden v příloze č. 3 Oznámení. Harmonogram
stavebních prací bude zhotovitelem předložen a zadavatelem odsouhlasen před podpisem
smlouvy o dílo jako její příloha č. 2.
k) podepsaný nabídkový rozpočet zahrnující veškeré stavební práce a dodávky nezbytné pro
bezvadné provedení díla – účastník doloží vlastní nabídkový rozpočet, který bude následně
přílohou smlouvy o dílo
l) CD s naskenovaným kompletním originálem celé nabídky včetně nabídkového rozpočtu do
jednoho souboru ve formátu pdf a dále s vyplněnou elektronickou podobou nabídkového
rozpočtu ve formátu xls
m) další doklady dle zvážení účastníka.
8.2 Forma nabídky
Nabídka bude zpracována v jednom originálním vyhotovení v listinné podobě. Nabídka bude
kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná, včetně příloh svázána či jinak zabezpečena
proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy či
jiné nesrovnalosti, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Dále bude kompletní originál celé
nabídky včetně nabídkového rozpočtu předložen naskenovaný na CD v jednom souboru ve
formátu pdf a dále spolu s vyplněnou elektronickou podobou nabídkového rozpočtu ve formátu
xls.
Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené a neporušené obálce, opatřené na uzavření razítky,
podpisy. Na obálce bude uvedena adresa účastníka, adresa zadavatele a text:
„NEOTVÍRAT“
Nabídka na zakázku „Rekonstrukce hřiště Panenské Břežany“
8.3 Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, a je stanovena na 90
kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

9. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění nebude organizována, místo je veřejně přístupné. V případě potřeby je možné
individuálně domluvit prohlídku místa plnění s místostarostou obce Ing. Mikulášem Véghem na tel.
774 484 812.
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