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Yýzva k podání nabídky akprokázání splnění kvalifikace

Yážený pane / VáženÁ pafi,
dovoluji si vás vrzvat jako dodavatele veíqné zakázky ma]ého rozsahu na dodávkv
s názvem: ,,Vybudování dětského hřiště v přírodnim sýtu u MŠ Pivovarska 

"" -c"re
f.:,r',r.iť i vypracováni a.k podrání nabidký do tohoto Ťízení a dále k prokázrání splnění
kvalrflkace. Zadavatelem je ,,Město Králíky, Velké náměstí s, sor os 

-K.alik 
y'', kteÉ je

veŤejným zadavatelem dle usL § 2 odst. 2, písm. d) zákona č. 137 / 2006 Sb.

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

vzhledem k tomu, že ve'ejná zakázka je spolufinanc ovéna zaspoluúčasti Evropské unie
| _Elorsté}o 

fondu pro ,.8_r"l1ry r2zvoj / Fondu soudržn-osti v rámci Oieraeního
pr98řlmu Zivobúho prosředi (SFŽT CR), oblast podpory: Realizace úspor energie, jezakázka zadávána v souladu s PŤíruikou p.o'Zuáuá" a s pravidiy p.o iYUá,
dodavatelů.
Čísto projektu:

Maximální pŤedpokládaná hodnota ve|elné zakázky člíú 1.497.484,-- Kč bez DPH.

Informace o předměfu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: ,,Vybudování dětského hřiště v přírodním sťylu u MŠPivovarská ve městě Králíky''

Stručný textoyý popis veřejné z akázky:
P,::lTj*Ť 

,""ř Ené zakázky je realizacó praci spočívajících ve vybudováŇ novéhodětského híiště v pfuodním srylu u MŠ piuovarski' ve městě KráIíkv tak. abvvyhovovalo zákonným normám a předpisům, konkrétně normám csN Ň irzi 
" 

csŇ
|,\]r? Vš,echny, pozemky určené k vybudování hŤišť jsou v majetku rněsta KráIíky.Veškeré požadavky a podklady pro pŤedložení naúaty jsou uvedeny v projeitové
*|::1:.i kterou zpracovala Ing. Kateřina Xocanova, Wížová 5, OOď OÓ nrno,lC 8885l605 a v zadávací dokumentaci.

Klasifikace předmětu veře jné zakázkyo kód CPV 37535200-9 - název - Vvbavení hřišťo kód CPV 450 OOOOU7 - název - Siavební práceo kód CPY 77300000-3 - název - Zahradnicke sluZbv
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Místo plněni/realizace:
Kíafuy - ZÚI 580763

Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele: Město Králíky
Sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
Právní forma: územně samosprávní celek
|Č:00279O72
DIČ CZ00279072
fména osob oprávněných za zadavatele iednat:
ve věcech smluvních: Jana Ponocná, starostka, tel .: +420 465 670 702, email:

i.ponocna@kraliky.eu

Osoba povďená činnostmi zadavatele:
Se sídlem:
IČ:
E-mail:

Informace o možnostech vyžádat si zadávaci dokumentaci:
Zadávact dokumentace bude poskytrruta formou neomezeného dálkového přístupu na

stránkách zadavatele http:/ /www,.kralik)r.eu, sekce ,,Veřejné z akázky" ,

Dodatečné informace:
Případné dotazy uchazečů budou adresovány na osobu pověřenou výkonem

zaáavatelských činností Mgr. Martin Budiš, mai]: info@wscs.cz, WebSport & Consulting

service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice, která zajistí odpovědi, I tyto odpovědi

budou zveřejněny na stránkách zadavatele http:/ /t t w.kralik},.eu, sekce ,,Veřejné

zakázky"

Lhůta pro podání nabidek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky:
datum: 16. 07. 2$l5 hodina: 10.00hod.

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

Elekttonické podání nabídky:
Neumožňuje se.

avRoPsKÁ UNlE

Evropstý fond prc regionátni rorvoj

WebSport & Consulting service s.r.o.

Dr. Svěráka 13, 6800], Boskovice
29277825

inío@wscs.cz
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finé upřesňující údaje:
zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny v souladu se zákonem
o veřejných 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 zadavatel
nakládat v souladu se zákonem o verqnYch zai<ázkách.
Dodavatel je, v souladu s ustanovením § 43 zákona o veřejných zakázkáchvázán svou
nabídkou po dobu 90 dnů.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více
dodavatelů společně. pokud dodavatel v rámci veřqné zakázky poda vice nabídek
samostabrě nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

Dafum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami
datum: 16.07.2015 hodina: 10.30hod.

Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:
Městský úŤad Krákky, Velké náměstí 5, 561, 69 Králíky. Při otevírání obálek mají právo
být pŤítomni kromě zadavatele a členů komise také zástupci osoby pověřené .,rýto.,"-
zadavatelských činností, zásfupce poskytovatele dotace. komise pii otevíraj obalek
bude . kontrolova! zda ie nabídka zpracována v poiadovaném jazyce
a návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
kvaliíikační ktitéria
ptokázáni splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách je předpokiadem posouzení a hodnocení nabídky
uchazeče.
Zadav atel požaduje prokázáni:

. základníchkvalifikačníchpŤedpokladů,
o profesníchkvalifikačníchpředpokladů,
o technickýchkvalifikačníchpředpokladr1
o předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit

veřejnou zakázku.
způsob prokázání kvalifikačních pŤedpokladů je podrobně uveden v zadávací
dokumentaci.

Důsledek nesptnění kvďif ikace
Zadavatel posoudí prokazání sptnění kvalifikace dodavatele.
Nesplní{i dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebo nesplní
požadované zadavatelem, bude vyloučen z ičasti v zadávacim řiienl.
zadavatel uchazeči oznámí.

povinnosti
Vyloučení
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Další podmínky zadavatele
Nabídky budou podáviány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi
zadavatelem a dodavateli bude probíhat v českém jazyce.
Zadavatei si vyhrazuje ptávo ztušit 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 zadávacim
řízerú. Tyto náklady nesou dodavatelé sami.
Zadavatel si vyfuazuje právo upravit termín realiza ce veíejné zakázky .

Variantní nabídky
Zadavatel nepřipouší variantní řešení.

Kritéria pro hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude prováděno v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b)

zákona o veřejných zakazkách hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.

Ostatní údaje nutré pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

Králiky dne 30. 06. 2015 / z, 3[, r+rrat,p,it 2ŇÚuit7,1,'J

sa,t::S,a
3,.!(:],, ce_

LÁril.Ž

Mgr. Martin Budiš

za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností


