Sportovně rekreační areál SVČ Ostrava – Zábřeh

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
na následující stavební práce

„Sportovně rekreační areál SVČ Ostrava – Zábřeh“
Podmínky veřejné zakázky jsou vypsané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 21 odst. 1
písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněné pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) a dle metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
(dále jen „pokyn“)

Čl. 1 Identifikační údaje o veřejném zadavateli
Veřejný zadavatel (dle ust. § 2 odst. 2 zákona)
Název veřejného zadavatele:
I.

II.

Adresa zadavatele:

Středisko volného času Ostrava – Zábřeh,
příspěvková organizace
Gurťjevova 8/1823, 700 30 Ostrava – Zábřeh

IČ zadavatele:

75080516

Oprávněná osoba zadavatele:

Mgr. Alena Valkovičová

Kontaktní osoba zadavatele

Mgr. Alena Valkovičová

Tel.:

596 746 063

E-mail:

reditelka@svczabreh.cz

Čl. 2 Zadávací podmínky
1. Zadávací podmínky: zadávací podmínky tvoří veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě a
zadávací dokumentaci. Zadávací podmínky jsou pro dodavatele závazné.
2. Způsob zasílání požadavků na dodatečnou informaci:
a) Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně
související dokumenty v souladu s čl. 8 této výzvy a s ustanovením § 49 odst. 2 a 3 zákona a v
souladu s ustanovením § 148 odst. 2 zákona.
b) Zadavatel může poskytnout dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
c) Pokud se v zadávacích podmínkách hovoří o zákoně, má tím zadavatel na mysli zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3 Informace o druhu veřejné zakázky
1. Předmětná veřejná zakázka je zakázkou na stavební práce zadávanou podle zákona, jejímž
předmětem je provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 9 zákona v platném znění.
2. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení.
3. Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy k podání nabídek
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Čl. 5 Informace o předmětu veřejné zakázky
1. Předmět veřejné zakázky:
a) je provedení stavebních prací v rámci realizace projektu „Sportovně rekreační areál SVČ Ostrava –
Zábřeh“ v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zhotovenou obchodní firmou KANIA a.s. se
sídlem Nádražní 165, 702 00 Ostrava, IČ 26817853. Podrobněji je předmět vymezen zadávací
dokumentací.
b) Předmět není rozdělen na části.
c) Dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět veřejné zakázky.
d) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
e) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12 994 129 Kč bez DPH.
f) Projekt je podporován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a
je veden pod registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/08.00772.
2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle
referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky:
45212220-4
45212221-1
45112720-8

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
Krajinné úpravy sportovních hřišť a rekreačních oblastí

Čl. 6 Dodavatel
Dodavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo
podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel.
Čl. 7 Profil zadavatele
Veřejná zakázka bude dle § 38 zákona uveřejněna na oficiálním profilu zadavatele s názvem „veřejné
zakázky“ http://www.svczabreh.cz/index.php?akce=88 a stránkách poskytovatele dotace Regionální
rady
regionu
soudržnosti
Moravskoslezsko
v sekci
„veřejné
zakázky“
http://www.rrmoravskoslezsko.cz/modules/procurements/.

Čl. 8 Komunikace zadavatele s dodavatelem
Komunikace zadavatele s dodavatelem bude probíhat v souladu s ust. § 148 odst. 2 zákona, a to
prostřednictvím držitele poštovní licence a e-mailu.
Čl. 9 Zadávací lhůta
1. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé (uchazeči) svými nabídkami vázáni.
2. Zadavatel stanovuje ve smyslu ust. § 43 zákona zadávací lhůtu v délce 90 dnů.
3. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
4. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem
uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
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Čl. 10 Poskytnutí zadávací dokumentace
Textová část zadávací dokumentace, výkaz výměr a část výkresová ve formátu pdf, xls, je dle ust. §
48 odst. 1 zpřístupněna dálkově, a to v elektronické podobě na webových stránkách zadavatele
v sekci „veřejné zakázky“ http://www.svczabreh.cz/index.php?akce=88 a stránkách poskytovatele
dotace Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v sekci „veřejné zakázky“ http://www.rrmoravskoslezsko.cz/modules/procurements/.
Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně.
Čl. 11 Lhůta pro podání nabídek
1. Dodavatel (zájemce) podá svou nabídku do 16. 2. 2011 do 10:00 hod. Osobně lze nabídku doručit
dne 16. 2. 2011 od 9:00 do 10:00 hod., v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě.
2. Nabídku lze doručit i jinou formou (pošta, kurýrní služba, apod.). V případě, že se dodavatel
rozhodne využít tento způsob doručení nabídky, zadavatel doporučuje oznámit (avizovat) tuto
skutečnost pověřené osobě.
Čl. 12 Místo pro podání nabídek
1. Nabídky se přijímají výhradně na adrese: Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková
organizace, Gurťjevova 8/1823, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
Čl. 13 Údaje o hodnotících kritériích
1. Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti
nabídky
1. kritérium:

Celková výše nabídkové ceny bez DPH

70 %

2. kritérium:

Záruční doba na stavební práce v měsících

10 %

3. kritérium:

Reakční doba na odstranění nedodělků a závad v hodinách

20 %

2. Podrobněji viz zadávací dokumentace.
článek 14
Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
1. Zadavatel požaduje prokázání této kvalifikace:
a) základních kvalifikačních předpokladů
b) profesních kvalifikačních předpokladů
c) technických kvalifikačních předpokladů
d) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
2. Podrobněji viz zadávací dokumentace.
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