VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Město Starý Plzenec
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
Bc. Vlastou Dolákovou, starostkou města
00257257

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:
„SKALNÍ STEZKA - MĚSTO STARÝ PLZENEC“
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou výzvou k podání
nabídky.
Odůvodnění užití výzvy k podání nabídky:
V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále
též „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, jejíž předpokládaná hodnota je rovna
nebo nižší 2.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ. S ohledem na dokument „Příručka pro zadávání veřejných zakázek
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“ se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je
zadávána v „uzavřené výzvě“.

1. Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
1.1 Název veřejné zakázky malého rozsahu
„SKALNÍ STEZKA - MĚSTO STARÝ PLZENEC“
1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky malého rozsahu
Projekt spočívá ve zřízení naučné stezky a v osazení informačních a odpočinkových prvků na naučnou
stezku v k. ú. Starý Plzenec na pozemcích č. 298/1, 299, 352, 354/1, 298/6, 395/5. Skalní stezka je
navržena v zalesněném území s četnými skalními útvary a uzavřenými lomy. Pro svoji členitost a velké
množství přírodních zajímavostí bylo toto území zvoleno jako vhodné pro naučnou stezku. Délka stezky je
3,326 km. Předmětem plnění je dodávka vybavení naučné stezky dřevěnými, kamennými a ocelovými prvky
specifikované v soupisu dodávek. Více Zadávací dokumentace.
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
z Programu rozvoje venkova

1.3 Místo předání a převzetí předmětu smlouvy
Místem předání a převzetí předmětu smlouvy je město Starý Plzenec.
1.4 Kód místa plnění podle NUTS 0-5 a ZÚJ
CZ0323 Plzeň-město, ZÚJ 558371

2. Identifikační údaje o zadavateli
2.1 Název zadavatele
Město Starý Plzenec
2.2 Právní forma
801 - město
2.3 Sídlo
Adresa:
IČ:
Stát:

Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
00257257
CZ
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2.4 Jména osob oprávněných za zadavatele jednat a kontaktní osoba zadavatele
Jméno a příjmení: Bc. Vlasta Doláková
Funkce:
starostka města
Telefon:
+420 377183665
Fax:
+420 377183665
E-mail:
dolakova@staryplzenec.cz
2.5 Údaje o osobě pověřené zastupováním zadavatele v zadávacím řízení
Obchodní firma: MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, IČ 27187039
Jméno:
Ing. Michal Cvikl
Telefon:
+420 723968521
E-mail:
cvikl@mazeppa.cz

3. Informace o zadávací dokumentaci, dodatečné informace
3.1 Údaje o zadávací dokumentaci
Kompletní zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. V případě Vašeho nezájmu o zakázku nám,
prosím, zašlete na níže uvedenou adresu omluvu z účasti.
Obchodní firma:
Adresa:

MAZEPPA s.r.o.
Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň

3.2 Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci
Jméno a příjmení: Ing. Michal Cvikl
Telefon:
+420 723968521
e-mail:
cvikl@mazeppa.cz
3.3 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Písemná žádost (e-mailem, poštou nebo osobně) musí být zástupci zadavatele doručena nejpozději 4
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. E-mailem zasílejte žádosti na e-mailovou adresu:
cvikl@mazeppa.cz. Dodatečné informace budou zaslány všem uchazečům do 2 pracovních dnů po
doručení žádosti.

4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou musí být doručeny
4.1 Datum a hodina pro podání nabídek
Nabídky podávejte do 9. prosince 2016 do 09:00 hod.
4.2 Místo a adresa pro podání nabídek
Místo podání nabídek:
Město Starý Plzenec
Adresa:
Masarykovo náměstí 121, 332 02 Starý Plzenec
Místo:
podatelna
4.3 Jiné upřesňující údaje
Nabídku v jednom listinném originálu může uchazeč doručit na výše uvedené místo v časech uvedených
v Zadávací dokumentaci. Nabídku doporučujeme svázat či jinak zabezpečit proti manipulaci
s jednotlivými listy včetně příloh a zapečetit tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny
provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní nebo zadní (papírové) straně
bílou samolepící páskou, která bude opatřena razítkem a podpisem. Nabídka nebude obsahovat přepisy
a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena
nápisem

„!!! VZMR - Skalní stezka - Město Starý Plzenec - NEOTEVÍRAT!!!“
Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.
4.4 Elektronické podání nabídky
Ne.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
5.1 Prokázání základní způsobilosti
Způsobilým je uchazeč, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ; jde-li o právnickou osobu, musí tento
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předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu,
b) nemá v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
c) nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištění,
d) nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (Například
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní
rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o
pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů).
Základní způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením ne starším než 90 kalendářních dnů ke
dni podání nabídky - viz Zadávací dokumentace.
5.2 Prokázání profesní způsobilosti
Profesně způsobilý je uchazeč, který v nabídce předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje - prostá kopie
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky - prostá kopie
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

6. Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek proběhne podle kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Pořadí nabídek bude
seřazeno podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.

7. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek se uskuteční dne 9. prosince 2016 od 09:05 hod. v sídle zadavatele. Uchazeči mají
právo účasti.

8. Přípustnost variantnosti nabídky a požadavky na variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

9. Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Termín zahájení plnění:
Termín dokončení:

1. březen 2017
31. května 2017

10. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

11. Ostatní podmínky zadavatele
Uchazeč může k prokázání kvalifikace doložit platnou prostou kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Obchodní podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci - v návrhu Smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit i bez udání důvodu.
Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce v členění dle Zadávací dokumentace.
Ve Starém Plzenci dne 28. listopadu 2016

Bc. Vlasta Doláková v.r.
starostka města
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