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Yýzva k podání nabídky akprokázání splnění kvalifikace

Yážený pane / Yážená parlt,
dovoluji si vás lyzvat jako dodavatele veíejné zakázky ma]ého rozsahu na dodávkv
s názvem: ,,vybudovárrí dětského hřiště v přírodnim stytu u Mš Moravská ve městi
y^|jyť' k vypracování a k podání nabídky do tohoto ilženl a dále k prokázání splnění
kvaliÍikace. Zadavatelem je ,,Město Krátíký, Velké náměstí 

' 
ser ss Kratit y'', itera je

veŤejným zadavatelem dle ust. § 2 odst. 2, písm. d) zákona č. 1,37 / 2006 Sb.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou v souladu s ust. § 18 odst. 5
zákona č. 137 / 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platrrém znění (dále jen ,,zákon'), na
kterou se nevztahuje povinnost provést zad,ávaci Ťiiení dle zákona.

vzhledem k tomu, že veřejná zakázka je spolufinancována za spoluúčasti Evropské unie
z Evropského fondu pro regionální ro-zvoj / Fondu soudržnósd v riámci operačního
programu Zivobúho prostředí (SFŽ? ČR) Oblast podpory: Realizace úspor energie, je
zakázka zadáv ána v souladu s PŤíručkou pro 

- 
Zaáaúe a s pravidly p.o iYÚ.

dodavatelů.
Ůslo projekfu:

Maximátní předpokládaná hodnota veŤe.lné zakázky čiíú 7.042.743,- Kč bez DPH.

Informace o předměfu veřeiné zakázŘy
Název veřejné zakázky: ,,Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ
Moravská ve městě Králíky"

Stručný textowý popis veřejné zakázky:
|Ť:qrr_ljte:n 

veřelné zakázky je realizacó praci spočívajicích ve vybudování nového
dětského hŤiště v přírodním stylu u Mš Moravská o" mesie králíky ta( aby vyhovovalo
zákorrrrým normám a předpisům, konkrétlrě normám ČsN EtV irzO u iSŇ EN 11r.
JS3;hny 

pozemky určené k vybudování hřišť jsou v maje&u města Králíky,
Veškeré požadavky a podklady pro předloženi natíaty jsou uvedený v projektové
9:|==ll, kterou zpracovala Ing. Kateřina Kociánová, Wižová 5, OOď OÓ Srno,
lC 88851ó05 a v zadávací dokumentaci.

Klasifikace předměfu veřejné zakázky
o kód CPV 37535200-9 _ název - Vvbavenj hřišťo kód CPV 45000000-7 - název - Stavební práceo kód CPY 77300000-3 - název - Zahradnické služby



EVRÓPSKÁ UNlE

lvmpský fond prc regionální rozvoi

Se sídlem:
IČ:
E-mail:

WebSport & Consulting service s.r.o.
Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice
29277825

9i,lTiíil:::fl#

Místo plnění/realizace:
Kíál|ky - ZÚI580163

Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele: Město Krďíky
Sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Kralíky
Právní íornra: územně samosprávní celek
IČ:00279O72
DIČ CZ0O279O72

}ména osob oprávněných za zadavatele jednat:
ve věcech sm]uvních: Jana Ponocná, starostka, tel.: +420 465 670 702, ernatl
j.ponocna@kraliky.eu

Osoba pověřená činnostmi zadavatele:

info@wscs.cz

Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci:
Zadávact dokumentace bude poskytnuta formou neomezeného dálkového přístupu na
stránkách zadavatele http:// htto:/ /rr.vr.w.kraliky,eu, sekce,,Veřejné zakázk;,".

Dodatečné inJormace:
PŤípadné dotazy uchazďů budou adresovány na osobu pověřenou výkonem
zadavatelských činností Mgr. Martin Budiš, mail: inío@wscs.cz, WebSport & Consulting
service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice, která zajistí odpovědi. I tyto odpovědi
budou zveŤejněny na stránkách zadavatele http:// http:/ /wwra,.kralik),.eu, sekce
,,Yeíejné zakázky" .

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky:
dafum: 16. 07. 2(}15 hodina: 10.fi)hod.

Adresa pro podání nabídky:
Městský úřad Kráíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, podatelna.

Elektronické podání nabídky:
Neumožňuje se.
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finé upřesňující údaje:
zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny v souladu se zákonem
o veŤejných zakázkách nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah
vyjmout.
s nabídkami které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, bude zadavate1
nakládat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Dodavatel je, v sou]adu s ustanovením § 43 zákona o veřejných zakázkách vázán svou
nabídkou po dobu 90 dnů.
každý dodavatel múže podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více
dodavatelů společně. pokud dodavatel v rámci veíqné zakázky podá vice nabídek
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

Dafum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami

Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:
Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. Při otevírání obálek mají právo
být pŤítomni kromě zadavatele a členů komise také zásfupci osoby pověřené 

"ýkor,"-zadavatelských činností, zásfupce poskytovatele dotace. komise pŤi otevírárri obálek
bude kontrolovat, zda ie nabídka zpracována v požadovaném jazyce
a návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Požadavky na prokázání kvatif ikačníih předpokladů

datum: 16. 07. 2015

kvalifikační kritéria
Prokázání splnění kvalifikace podle
zákonem o veřejných zakázkách je
uchazeče.
Zadavatel požaduje prokázáni:

hodina: 10.fi)hod.

požadavků zadavatele stanovených v souladu se
pŤedpokladem posouzeni a hodnocení nabídky

způsobilosti splnit

uveden v zadávací

o základníchkvalifikačníchpředpokladů,
o profesníchkvalifikačníchpředpokladů,
. technickýchkvalifikačníchpředpokladů,
o předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční

veřejnou zakázku,
Způsob prokázání kvaliíikačních předpokladů je podrobně
dokumentaci.

Důsledek nesplnění kvalifikace
Zadavatel posoudí prokazání sptnění kvalifikace dodavatele.
Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebo nesplrú povinnosti
požadované zadavatelem, bude vyloučen z účast-l v zad,ávacím Ťízení. Vyloučení
zadavatel uchazeči oznámí.
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Další podmínky zadavatele
Nabídky budou podávány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi
zadavatelem a dodavateli bude probíhat v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly Ťádně

doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím
řízení. Tyto náklady nesou dodavatelé sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace veíe1rné zakázky.

Variantní nabídky
Zadavatel nepŤipouští variantú řešení.

Kritéria pro hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude prováděno v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b)
zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle nejnžší nabídkové ceny.

Ostahí údaje nutné pío zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

Králíky dne 30.06.2015 | Ž' 3c. r,ilíl-tlNn 9Ďta'2Jwl , ),'J

Mgr. Martin Budiš

za osobu pověŤenou výkonem zadavatelských činností


