Číslo jednací:

Vyřizuje:
Ing. Češka

Telefon:
487 827 833

V České Lípě:
04.11.2021

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky II. kategorie
Sport Česká Lípa p. o. Vás vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) s
názvem:

„Automatická závlaha fotbalového travnatého hřiště vč. retenční nádrže,

ul. 5. května 3036, Česká Lípa“

1.

Identifikační údaje zadavatele:
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
Se sídlem:
Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa
Zastoupen:
Ing. Jaroslav Češka – ředitel příspěvkové organizace
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Češka, tel.: 731 636 844, ceska@sportlipa.cz
IČO:
75045176

DIČ:
2.

CZ75045176

Specifikace zadávacího řízení:
Číslo veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota VZ:

1 / 2021
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, II.
kategorie
zadavatel neuveřejňuje předpokládanou hodnotu

3.

Vymezení předmětu veřejné zakázky:

3.1

Předmětem VZ je dodávka a montáž automatické závlahy 8x16 postřikovačů, včetně dodávky
a montáže zásobníku vody v podobě retenční nádrže o objemu min. 30 m3 s následným
napojením na stávající vrt v areálu Fotbalového hřiště, ul. 5. května 3036, Česká Lípa a
zprovozněním systému závlahy.

3.2

Zadavatel požaduje nové produkty. Nelze dodat produkty starší, použité nebo repasované.

3.3

Podklady k předmětu zakázky a podrobnější podmínky plnění této veřejné zakázky jsou
uvedeny v následujících dokumentech:
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-

3.4

Podrobnější informace o vrtu – příloha č. 1
Projektová dokumentace – příloha č. 2
(v projektu je uvedena požadovaná velikost nádrže 73 m3, zadavatel však pro plnění této
veřejné zakázky požaduje nádrž o velikosti min. 30 m3.)
Návrh smlouvy o dílo - příloha č. 3

V případě nesplnění minimálních technických parametrů bude uchazeč vyřazen z hodnocení
nabídek.

4.

Doba a místo plnění VZ:

4.1.

Předpokládané uzavření smlouvy o dílo: listopad 2021

4.2.

Termín zahájení plnění:

neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

4.3.

Termín realizace v místě plnění:

uskutečněna do 21 dní od podpisu smlouvy
(předpoklad listopad 2021)

4.4.

Doba realizace v místě plnění:

zadavatel si vyhrazuje právo posunout dobu realizace
s ohledem na provoz hřiště.

4.5.

Místo dodání / převzetí plnění:

Fotbalového hřiště, ul. 5. května 3036, Česká Lípa
Parcelní číslo: 4762/1

5.

Požadavky na kvalifikaci uchazeče zadávacího řízení (dále jen uchazeče):

5.1.

K hodnocení bude přijata nabídka účastníka, který splní následující kvalifikační předpoklady a ve
své nabídce doloží níže požadované doklady:

a) doklady o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle
předpisů souvisejících, v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky.
b) výpis z obchodního rejstříku, je-li do něj zapsán;
c) čestné prohlášení, že účastník nemá splatné závazky vůči zdravotním pojišťovnám,
u nichž jsou pojištěni jeho zaměstnanci, nemá splatné závazky na sociálním pojištění, nemá
daňové nedoplatky vůči finančnímu úřadu;
d) zadavatel požaduje, aby účastník doložil seznam obdobných zakázek provedených účastníkem
v uplynulých 3 letech. Tento předpoklad splní účastník, který v seznamu uvede minimálně
3 zakázky týkající se dodávky a montáže automatického závlahového systému s min. finančním
plněním 250 000 Kč včetně DPH u každé z nich.
Seznam bude obsahovat název zakázky, dobu a místo provádění, cenu bez DPH, identifikaci
a kontakty na objednatele a osobu objednatele, u níž je možné předložené údaje ověřit.
5.2.

Uvedené doklady může uchazeč v nabídce předložit v kopii. Zadavatel má právo vyžádat si od
vybraného dodavatele originály nebo úředně ověřené kopie.
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6.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

6.1.

Cena předmětu VZ musí být zpracována pro rozsah uvedený v této výzvě. Celková nabídková
cena bude zpracována formou oceněného rozpisu nabídkové ceny, který bude obsahovat níže
uvedené položky:
1) materiál,
2) práce napojení na stávající vrt,
3) výkopové práce s tím spojené,
4) retenční nádrž,
5) ostatní položky,

6.2.

Nabídková cena bude členěna na cenu v Kč bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a celkovou
nabídková cena v Kč včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná
a platná po celou dobu plnění VZ.

6.3.

Oceněný rozpis nabídkové ceny bude tvořit nedílnou součást smlouvy o dílo jako její příloha.

7.

Smluvní a obchodní podmínky a další požadavky zadavatele:

7.1.

Návrh smlouvy o dílo je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

7.2.

Uchazeč není oprávněn v návrhu smlouvy provádět jakékoliv změny vyjma doplnění svých
identifikačních údajů.

7.3.

Podepsaný návrh smlouvy musí být součástí nabídky uchazeče. Nedoložení návrhu smlouvy je
důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

7.4.

Uchazeč v nabídce dále předloží popis a technické parametry nabízeného závlahového systému.

8.

Způsob hodnocení nabídek:

8.1.

Nabídky účastníků zadávacího řízení budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na
základě jediného hodnotícího kritéria - nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

8.2.

Zadavatel po posouzení nabídek stanoví pořadí nabídek dle výše celkové nabídkové ceny.
Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

9.

Lhůta pro podání nabídek:
Do: 12.11.2021, do 12:00 hod.

9.1.

Otevírání obálek s nabídkami VZ se uskuteční dne 29.10.2021 ve 13:00 hod. v kanceláři ředitele
organizace v sídle zadavatele.

9.2.

Zadavatel si vyhrazuje právo informovat emailem o výběru nejvhodnější nabídky, popř.
vyloučení, všechny dotčené uchazeče. Emailová adresa uchazeče bude použita z krycího listu
nabídky. Tím bude považováno oznámení o výběru za doručené.

10.

Požadavky na zpracování nabídky, dodatečné informace:

10.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněných
zástupcem uchazeče.
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10.2. Nabídka bude odevzdána v tištěné, pevně svázané podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě
či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek.
10.3. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
10.4. Nabídka bude podána písemně v uzavřené obálce s výzvou „NEOTVÍRAT!“. Tato obálka bude
zřetelně označena nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“, stejně tak i název VZ. Obálka musí obsahovat
celé jméno a adresu uchazeče, na kterou je možno nabídku vrátit.
10.5. Nabídky budou odevzdávány ve formě obálek s napsaným názvem účastníka
a označeným názvem „Automatická závlaha fotbalového travnatého hřiště vč. retenční nádrže,
ul. 5. května 3036, Česká Lípa“ a nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT!“.
10.6. Místem pro doručení obálek s nabídkami je adresa zadavatele:
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa
2. patro, ekonomický úsek
10.7. Nabídka bude doručena na adresu zadavatele, a to pomocí držitele poštovní licence nebo
osobně k rukám ředitele ve dnech pondělí - pátek v době 9:00 - 14:00 hod.
10.8. Obálka s nabídkou musí být uzavřena a dostatečně zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
10.9. Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
•

Doklady k prokázání kvalifikace dle čl. 5 této výzvy

•

Oceněný rozpis nabídkové ceny dle čl. 6 této výzvy

•

Podepsaný Návrh smlouvy o dílo dle čl. 7 této výzvy

•

Popis a technické parametry nabízeného výrobku dle čl. 7 této výzvy

•

Doklad o složení jistoty dle čl. 11 této výzvy

10.10. Uchazeč může požádat o vysvětlení zadávací dokumentace a to nejpozději 4 dny před koncem
lhůty pro podání nabídek.
10.11. Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty pro podání
nabídek na základě dotazu nebo i bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele). Takovou
změnu nebo doplnění zadávací dokumentace odešle zadavatel před uplynutím lhůty pro podání
nabídek všem jemu známým účastníkům a uveřejní je také na webových stránkách zadavatele
www.sportlipa.cz/verejne-zakazky.
10.12. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace se stane nedílnou součástí zadávacích
podmínek a účastník je povinen je ve své nabídce zohlednit. Neučiní-li tak, bude jeho nabídka
vyřazena a takový účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
10.13. Zadavatel nepořádá prohlídku místa plnění.
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11.

Jistota:

11.1. Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu ve výši
10 000 Kč, a to formou složení jistoty na účet zadavatele vedený u KB Česká Lípa, č. ú. 785328630287/0100.
Jako variabilní symbol uvede účastník číselnou řadu složenou z evidenčního čísla veřejné zakázky
a IČO účastníka, v tomto případě 175045176.
11.2. Účastník vloží do nabídky doklad o poskytnutí peněžní jistoty, tj. kopii výpisu z účtu účastníka,
na kterém je uvedena částka odpovídající výši požadované jistoty, která je prokazatelně
odečtena ve prospěch účtu zadavatele, případně kopii hotovostní pokladní stvrzenky o složení
finančních prostředků na účet zadavatele. Účastník doloží ve své nabídce rovněž prohlášení
podepsané
osobou
oprávněnou
jednat
jménem
účastníka
případně
za účastníka, ve kterém uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím
pořadí: číslo účtu pro vrácení peněžní jistoty, kód banky, název banky, adresa pobočky banky,
případně variabilní symbol.
11.3. Jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem bude bez zbytečného odkladu vrácena
účastníkovi:
a)
b)

po uplynutí zadávací lhůty;
poté, co účastníku zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty, tzn.
pokud bude vyloučen nebo bude zadávací řízení ukončeno podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem, popřípadě zrušeno.

11.4. Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít smlouvu o dílo, odstoupí-li od své nabídky v zadávací lhůtě
nebo neposkytne-li součinnost při uzavírání smlouvy, připadá složená jistota v celé výši
zadavateli.
11.5. Účastník, který nesloží výše požadovanou jistotu za nabídku do konce lhůty pro podání nabídky
(tj. do uvedené lhůty nebude jistota připsána na účet zadavatele), bude ze zadávacího řízení
vyloučen.

12.

Další požadavky zadavatele:

12.1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit
nebo odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu. Pokud zadavatel zruší
zadávací řízení, uveřejní informaci o zrušení veřejné zakázky na webových stránkách
www.sportlipa.cz/verejne-zakazky.
12.2. Dokumentaci zadávacího řízení tvoří tato Výzva k podání nabídek a její přílohy. Výzva je
zveřejněna na webových stránkách www.sportlipa.cz/verejne-zakazky.
12.3. Technická zpráva k zadávacímu řízení zadavatel poskytne bezplatně na vyžádání.
12.4. Účastníci předávají své nabídky bezplatně, z jejich předání nemohou vůči zadavateli uplatňovat
žádné nároky včetně nároku na jejich vrácení s výjimkou vzorků vložených do nabídek, které je
zadavatel povinen na písemnou žádost účastníka po uzavření smlouvy nebo po zrušení
zadávacího řízení vrátit nebo uhradit jejich hodnotu.
12.5. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nejasností nebo chybějících dokladů požádat účastníka
o vysvětlení nebo doplnění nabídky.
12.6. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně upřesnit zadávací podmínky.
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12.7. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí a variantní plnění.
12.8. Veškeré údaje uvedené účastníkem v nabídce budou ke dni podání nabídky platné. Zadavatel
si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů uvedených v nabídce.
12.9. V případě jakékoli změny v poměrech vybraného účastníka týkajících se prokázané kvalifikace,
k nimž dojde v období od uzavření smlouvy o dílo do doby splnění veřejné zakázky, je účastník
povinen každou takovou změnu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastala, oznámit
písemně zadavateli.
12.10. Porušení, nesplnění nebo nedodržení zadávacích podmínek ze strany účastníka či uvedení
nepravdivých údajů a informací v nabídce bude důvodem k vyloučení účastníka z účasti
v zadávacím řízení.
12.11. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout součinnost při uzavření smlouvy tak, aby smlouva
mohla být uzavřena nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k součinnosti
k uzavření smlouvy. V případě, že vybraný dodavatel neposkytne součinnost k uzavření smlouvy
ve výše uvedené lhůtě, je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka
v pořadí nebo zadávací řízení zrušit.
12.12. Formální chyby v nabídce uchazeče nebudou mít vliv na jeho vyloučení ze zadávacího řízení.
12.13. Zadavatel si vyhrazuje právo nejpozději před podpisem smlouvy o dílo provést v textu smlouvy
změny, které svým charakterem nezpůsobí podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících
z návrhu smlouvy o dílo – příloha č. 3 této výzvy. Jedná se o změny, které nerozšíří předmět
veřejné zakázky, v případě použití v původním zadání neumožní účast jiných účastníků
nebo neovlivní výběr nejvýhodnější nabídky, a které nezmění ekonomickou rovnováhu
ve prospěch vybraného dodavatele.
12.14. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodavatelem, který má ke dni uzavření této
smlouvy závazky vůči zadavateli po lhůtě splatnosti nebo je v prodlení s věcným plněním
jakéhokoli závazku vůči zadavateli.
12.15. Smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem včetně dalších případných dodatků podléhá
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
12.16. V souvislosti s výběrovým řízením zadavatel stanovuje lhůtu 90 dnů, po kterou jsou dodavatelé
vázáni svými nabídkami. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

13.

Přílohy Výzvy:

Příloha č. 1 - Podrobnější informace o vrtu (vydatnost)
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (výkres vrtané studny, půdorys hřiště 1:500, půdorys
automatického závlahového systému 1:250, situace stavby)
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

......................
Ing. Jaroslav Češka
ředitel Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa

Bankovní spojení:
78-5328630287/0100 KB

IČO: 75045176
DIČ: CZ75045176

