Obec Radotín
Radotín 43
75354 Radotín
IČO: 00636525

Věc : Výzva včetně zadávací dokumentace uchazeče k podání nabídky na získání
veřejné zakázky malého rozsahu.
Vyzývám Vás ke zpracování a podání nabídky na získání veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem :

„Vybudování víceúčelového hřiště - Radotín“
1. Předmět výběrového řízení :
Předmětem výběrového řízení je vybudování víceúčelového hřiště v obci Radotín na
parcele č. 89/7.
Termín realizace: do 30.9.2020
2. Technické řešení :
V rámci realizace této stavby dojde k vybudování víceúčelového hřiště.
Plocha víceúčelového hřiště je o velikosti 13 x 23 m (herní plocha).
Bude provedeno sejmutí stávajícího povrchu, úprava pláně, zhutnění, odvodnění plochy
pomoci drenážních trubek, osazení obvodových obrubníků, položení a zhutnění štěrkových
vrstev, pokládka umělého trávníku s pískovým vsypem vč. lajnování.
Ohraničení hřiště bude provedeno z chodníkových obrubníků tl. 50 mm do betonového lože.
Podloží pod sportovním povrchem je tvořeno propustnými vrstvami drceného kameniva
v různých frakcích. Dešťové vody z drenáží budou svedeny do terénu.
Součástí akce je vybudování ohrazení víceúčelového hřiště nylonovou sítí
s ocelovými sloupky výšky 4 m s dvoukřídlovou vstupní brankou a vstupem. Dále
je v rámci řešení navrženo také osvětlení víceúčelového hřiště.
3. Obsah a forma nabídky :
Nabídka uchazeče bude obsahovat :
3.1 – Krycí list nabídky - nabídkovou cenu v členění na cenu za dílo včetně DPH. Cena bude
určena oceněním položek ve výkazu výměr, který je součástí této výzvy.
Uchazeč použije vzor Krycího listu nabídky, který je součástí této výzvy (příloha 2).
3.2 – doklady prokazující splnění kvalifikační předpoklady pro plnění předmětné zakázky:
Čestné prohlášení :
-

že uchazeč není v likvidaci
že na něj nebyl v uplynulých třech letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen
pro nedostatek majetku
že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

-

-

že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku
že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu

Uchazeč použije vzor Čestného prohlášení, které je součástí této výzvy (příloha 3).
kopii Výpisu z obchodního rejstříku u právnických osob nebo kopii Živnostenského listu popř.
kopii Výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku s předmětem podnikání „Provádění
staveb včetně jejich změn a odstraňování“.
3.3 – návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou. Cena v návrhu smlouvy bude
definována jako cena pevná, platná po dobu trvání stavby. Zadavatel neposkytuje zálohu. Dílo
bude uhrazeno po zhotovení a předání na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude
mít náležitosti daňového dokladu a splatnost bude minimálně 14 dní.
4. Prohlídka místa plnění
Prohlídku budovy lze uskutečnit po dohodě se zadavatelem. Statutární zástupce zadavatele je
pan Antonín Dolák, starosta obce, tel. : 606 777 913.
Vyzvaní uchazeči budou respektovat požadované úpravy rozsahu díla upřesněné při prohlídce
budovy.
5. Lhůta pro podání nabídek, adresa pro podání nabídek.
Adresa pro podání nabídek je : Obec Radotín, Radotín 43, 753 54 Radotín. Nabídky lze podat
poštou doporučeně nebo osobně po dohodě se statutárním zástupcem zadavatele.
Termín pro podání nabídek je stanoven zadavatelem do 17.2.2020 19:00 hodin.
Termín pro otvírání obálek je stanoven na 17.2.2020 19:30 hodin.
6. Kriteria pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle kriteria :
výše nabídnuté ceny – nejnižší nabídková cena
7. Jiná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje zadání zakázky kdykoliv, bez udání důvodů zrušit. Zadání této zakázky
objemem finančního plnění nepodléhá režimu Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
V Radotíně dne 07.02.2020

Antonín Dolák
starosta obce

