MĚSTO SOKOLOV
Vás tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby prováděné na základě rámcové dohody:
„Revizní technik pro dětská hřiště v Sokolově 2016 – 2017“
1. Zadavatel:
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov
zastoupené starostou města Bc. Janem Pickou
IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586
Bank. spojení: Komerční banka Sokolov, č. ú. 521391/0100
2. Vymezení předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby revizního technika v oblasti dětských, veřejně přístupných,
venkovních hřišť zadavatele v k. ú. Sokolov. Požadované služby spočívají zejména v provedení ročních
revizích na dětských hřištích, poradenské činnosti (tzn. konzultace v rámci oprav herních prvků, pomoc při
výběrových řízeních), osobní asistenci u přebírání nových herních prvků zadavatelem, vyhotovení potvrzení
k vyřazení herních prvků z majetku města. Jedná se o cca 67 dětských hřišť zadavatele, která jsou dodaná
různými výrobci (velká rozmanitost herních prvků). Seznam uvedených hřišť je v příloze č. 4 této Výzvy.
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://ezak.sokolov.cz/.
Zadávací dokumentace je po přihlášení ke stažení na webových stránkách města Sokolov – www.sokolov.cz
v systému E_ZAK nebo přímo na https://ezak.sokolov.cz/ P16V00000160
Veškeré úkony v zadávacím řízení včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky
a veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se provádějí v elektronickém nástroji E-ZAK.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://ezak.sokolov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://ezak.sokolov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše
uvedené webové stránce kontaktujte prosím, Bc. Kateřinu Klepáčkovou, e-mail: katerina.klepackova@musokolov.cz, tel. 359 808 340.
Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK , jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u účastníka, zodpovídá vždy účastník.
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3. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Předpokládané plnění veřejné zakázky je od 01.11.2016 do 31.10.2017 nebo nejdéle jeden kalendářní rok od
podpisu rámcové dohody, případně do naplnění celkové ceny všech dílčích plnění do maximální výše
300 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaným místem plnění veřejné zakázky jsou dětská venkovní hřiště v k. ú. Sokolov. Všechna
uvedená hřiště jsou volně přístupná a zadavatel doporučuje účastníkovi jejich prohlídku před podáním
nabídky. Pasport dětských hřišť je k nahlédnutí v mapovém portálu města na http://mapy.sokolov.cz ve
vrstvě 12. Pasport hřišť.
Uchazeč na své náklady zajistí doručení vyhotovené dílčí části zakázky do sídla zadavatele.
4. Požadavky na kvalifikaci:
4.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci
Zadavatel vyžaduje prokazování kvalifikace pouze v rámci základní a profesní způsobilosti.
4.2. Lhůta pro prokázání kvalifikace
Účastník prokazuje splnění způsobilosti ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke kvalifikaci
budou součástí nabídky.
4.3. Neprokázání kvalifikace
Pokud účastník ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále
hodnocena. Zadavatel má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.
5. Základní způsobilost:
Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti čestným prohlášením. Účastník použije formulář uvedený
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za
účastníka, v opačném případě bude nabídka vyloučena z dalšího hodnocení.
6. Profesní způsobilost:
6.1. Splnění profesní způsobilosti
Profesní způsobilost prokazuje účastník předloženým:
výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán;
výpisem ze živnostenského rejstříku;
certifikátem „Revizní technik“ vydaným příslušným certifikačním orgánem
6.2. Způsob prokázání profesní způsobilosti
Doklady oprávnění k podnikání budou předloženy ve formě fotokopie listiny (nemusí být úředně ověřena).
7. Závazné podmínky plnění veřejné zakázky:
7.1. Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou dány rámcovou dohodou, která je přílohou č. 3 této
zadávací dokumentace. Rámcová dohoda bude uzavřena pouze s jedním vybraným účastníkem.
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7.2. Zadavatel zveřejní všechny informace poskytnuté účastníkovi v nabídkách nebo v dalších požadovaných
dokumentech, pokud nebyly účastníkem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle
ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
7.3. Účastník podáním své nabídky vyslovuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního
vztahu.
8. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
8.1.Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou se zápočtem veškerých nákladů, rizik, zisku
a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve
výzvě. V uvedené nabídkové ceně budou uvedeny veškeré náklady dodavatele a to i na dopravu do místa
plnění a sídla zadavatele.
8.2. Předmětem hodnocení bude nejnižší nabídková cena bez DPH za: provedení roční revize na dětských
hřištích zadavatele (vč. vyhotovení zpráv), provedení kontroly v místě plnění při pořízení či vyřazení herního
prvku do/z majetku zadavatele, 1 hodinu poradenské a konzultační činnosti (osobní, telefonické).
Nabídkové ceny budou uvedeny na krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Účastníci stanoví a v nabídce doloží nabídkové ceny bez DPH, vyčíslí DPH a ceny včetně DPH.
8.3. Platební podmínky jsou stanoveny v rámcové dohodě, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
9. Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno na základě ekonomické výhodnosti nabídky. V rámci ekonomické
výhodnosti bude hodnocena pouze nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídková cena bude uvedena
v korunách českých.
Nabídky budou hodnoceny dle dílčích cenových kritérií vyčíslených pro jednotlivé činnosti
dle bodu 8.2. Dílčí ceny uvedené v nabídce mají tuto váhu:
- provedení roční revize na všechna dětská venkovní hřiště* zadavatele vč. vyhotovení zpráv (2x
v písemné formě a 1x elektronicky)
80%
- provedení kontroly v místě plnění při pořízení nového herního prvku/vyřazení herního prvku
zadavatelem vč. vyhotovení protokolu (2x písemně, 1x elektronicky)
10%
- 1 hodina poradenské a konzultační činnosti (osobní, telefonické)
10%
*celkem se jedná o 67 dětských hřišť, průměr = 6 herních prvků na jednom hřišti, (minimum = 1 prvek na
hřišti, maximum = 27 herních prvků na hřišti vč. laviček), seznam hřišť k nacenění je v příloze č. 4
10. Místo pro podání nabídky, termín podání nabídek a otevírání obálek:
Nabídka účastníka bude podána elektronicky pomocí atestovaného elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://ezak.sokolov.cz . K podání nabídky je nutné provést registraci do systému. U zakázky
není vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
Nabídka bude podána ve formátu *.pdf elektronicky podepsána, popřípadě bude obsahovat scan podepsané
nabídky.
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Termín pro podání nabídky:
Termín pro podání nabídky je nejpozději do 25.10.2016 do 11:00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 25.10.2016 ve 13:00 hod na adrese: Městský úřad Sokolov,
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. Otevírání obálek s nabídkami se koná elektronicky bez účasti účastníků.
Zadavatel je oprávněn ze závažných důvodů termín otevírání obálek s nabídkami změnit.
11. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka.
Nabídka bude seřazena následně:
- vyplněný formulář „Krycí list“ podepsaný oprávněným zástupcem účastníka – příloha č. 1 zadávací
dokumentace;
-

čestné prohlášení účastníka o splnění základní, profesní a ekonomické způsobilosti, o seznámení se
s podmínkami zadávací dokumentace a tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů); – příloha č. 2
zadávací dokumentace;

-

seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru
u zadavatele. Pokud není tento požadavek pro uchazeče relevantní, předloží účastník čestné
prohlášení, že žádné takové osoby nejsou;

-

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti – výpis z obchodního rejstříku, výpis ze
živnostenského rejstříku a certifikát „Revizní technik“ vydaný příslušným certifikačním orgánem
(CSQ-CERT při české společnosti pro jakost);

-

doplněný a podepsaný návrh rámcové dohody osobou oprávněnou jednat a podepisovat za účastníka
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě
zmocněncem uchazeče, a opatřen otiskem razítka - příloha č. 3 zadávací dokumentace.

-

naceněné roční revize dle seznamu dětských hřišť – účastník použije přílohu č. 4 zadávací
dokumentace

Dodavatel může podat jenom jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele,
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení
uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
12. Další požadavky pro plnění veřejné zakázky:
12.1. Znalost pasportu a orientace v mapě
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12.2. Předání zpráv z provedených ročních revizí hřišť v roce 2016 do 16.12.2016

13. Přílohy zadávací dokumentace:
1. Krycí list nabídky;
2. Čestné prohlášení účastníka;
3. Návrh rámcové dohody
4. Seznam dětských hřišť zadavatele – výkaz výměr
Informace o veřejné zakázce poskytnou:
sl. Veronika Krbová Dis., odbor rozvoje města
tel. 359 808 268, e-mail: veronika.krbova@mu-sokolov.cz
Mgr. Jana Zdvořáková, referent dotací a veřejných zakázek,
tel.: 359 808 325, e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz
14. Dodatečné informace
Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek
na https://ezak.sokolov.cz) požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám
nejpozději do 18. 10. 2016 do 14:00 hod.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich
předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek
na https://ezak.sokolov.cz
15. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem,
- žádat vysvětlení účastníků v případě nejasnosti znění nabídky,
- veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit,
- neposkytnout úhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v soutěži na zakázku,
- každý účastník může podat pouze jednu nabídku,
- z hodnocení vyloučit nabídky, které nesplňují tyto zadávací podmínky.
Zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.
V Sokolově dne 11.10. 2016

Bc. Jan Picka
starosta města

