Městská část Praha - Kunratice

ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Veřejná zakázka malého rozsahu
zadávaná podle ustanovení § 6, § 27 a § 31 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„č. 80588 – MČ Kunratice – vybudování fitparku“
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
(ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)
Adresa vyzvaného dodavatele:
Obchodní firma (název):

xxxxxxxxx

Sídlo:

xxxxxxxxx

Právní forma:

xxxxxxxxx

IČ:

xxxxxxxxx

Zadavatel Vás tímto prostřednictvím zástupce zadavatele tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou
zakázku malého rozsahu. Podmínky zadávacího řízení jsou uvedeny v této výzvě.
Tato Výzva (označená dále rovněž jen jako „zadávací dokumentace“) obsahuje informace o zadávané veřejné zakázce
malého rozsahu. V této zadávací dokumentaci jsou uvedeny kromě informativních a organizačních údajů podmínky
zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyloučení účastníka zadávacího řízení z další
účasti v tomto zadávacím řízení.
Toto zadávací řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu se neřídí postupy podle Zákona, kromě ustanovení § 6
Zákona. Pokud je v textu uveden odkaz na Zákon, je to v zájmu snadnějšího pochopení významu textu, vždy je však
takový odkaz použit pouze „ve smyslu Zákona“.
Celá zadávací dokumentaci je poskytována vyzvaným dodavatelům na CD, které je přílohou této Výzvy
k podání nabídky.

V Praze dne 24. října 2017 ve spolupráci se zadavatelem za osobu zastupující zadavatele zpracoval:

Ing. Luděk Kaňák
za ikis, s.r.o.
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Zahájení zadávacího řízení:
Zadavatel zahajuje zadávací řízení dnem odeslání výzvy k podání nabídky.
Datum zahájení zadávacího řízení:

2.

24. října 2017

Údaje o zadavateli:
Zadavatel ve smyslu Zákona:

ÚSC - § 2 odst. 2 písm. c) Zákona

Právní forma:

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

zápis v OR:

nezapsaná v obchodním rejstříku

Název zadavatele:

Městská část Praha - Kunratice

Sídlo zadavatele:

K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice

IČ:

00231134

DIČ:

CZ00231134

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ Kunratice

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Hrdinová, Ing. Karel Fíla, M.Sc.

e-mail:

hrdinova@praha-kunratice.cz, fila@praha-kunratice.cz

telefon:

244 102 216, 244 102 219

Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatele zastupuje v řízení ve smyslu ustanovení § 43 Zákona osoba zastupující zadavatele (dále v textu jen
„Zástupce“).
Název:

ikis, s.r.o.

Sídlo:

Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

IČ:

63485290

DIČ:

CZ63485290

Kontaktní adresa pracoviště Brno: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jiří Kudělka, jednatel společnosti

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Šimek, Jitka Antošová

e-mail:

ikis@ikis.cz

telefon:

+420 539 002 898

Kontaktní adresa pracoviště Praha:Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6
Kontaktní osoby:

Ing. Luděk Kaňák

e-mail:

kanak@ikis.cz, ikis@ikis.cz

telefon:

+420 733 519 187
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3.

ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:
Dodavatel jako účastník zadávacího řízení uvede ve své nabídce ve smyslu ustanovení § 28 písmeno g) Zákona
a v návaznosti na ustanovení § 110 odstavec (5) Zákona v své identifikační údaje tak, aby bylo zřejmé, kdo
nabídku podává a kdo je tedy účastníkem zadávacího řízení. K tomu účelu účastník zadávacího řízení vyplní a
ve své nabídce předloží tabulku č. 1 s názvem: Krycí list nabídky.

4.

Zadávací podmínky:
Pojem zadávací dokumentace je vymezen v ustanovení § 28 odstavec (1) písmeno b) Zákona jako veškeré
písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího
řízení při zahájení zadávacího řízení.
4.1.

Součásti zadávacích podmínek:
Zadávací dokumentace odeslaná všem vyzvaným dodavatelům.
4.1.1.

4.2.

Výzva k podání nabídky


Tabulka číslo 1 s názvem: „Krycí list nabídky“



Tabulka číslo 2 s názvem: „Přehled realizovaných zakázek“,



Tabulka číslo 3 s názvem: „Poddodavatelé účastníka zadávacího řízení“,



Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti,



Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění dalších požadavků zadavatele.

4.1.2.

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky v podobě konceptu smlouvy o dílo
obligatorního charakteru, dále v textu rovněž jen „SMLOUVA“.

4.1.3.

Situační plán fitness parku, plánek stavební přípravy a soupis prací dodávek a služeb
s výkazem výměr (v elektronické editovatelné podobě).

Údaje o vyžádání zadávací dokumentace
Neuveřejněné součásti zadávací dokumentace předá či odešle zadavatel prostřednictvím zastupujícího
zadavatele na písemnou žádost dodavatele. Dodavatel odešle žádost o poskytnutí zadávací
dokumentace e-mailem na adresu zastupujícího zadavatele. Takto zaslaná písemná žádost o zadávací
dokumentaci bude mít podobu závazné objednávky s uvedením identifikačních údajů dodavatele,
telefonického a e-mailového spojení. Objednanou zadávací dokumentaci obdrží dodavatel dle vlastního
uvážení tak, že:
a)
si ji vyzvedne osobně po předchozí telefonické dohodě na adrese zastupujícího zadavatele
v pracovní dny od 9 00 hod. do 14 00 hod.
nebo
b)

si ji nechá zaslat zastupujícím zadavatelem poštou na dobírku, přičemž bude povinen uhradit
náklady na poštovné a balné s tím spojené.

Způsob předání zadávací dokumentace uvede dodavatel v objednávce nebo dohodne telefonicky.
Zadavatel odpovídá za dodržení lhůty podle § 96 odstavec (2) zákona, a to tak, že v zákonem
stanovené lhůtě připraví pro dodavatele zadávací dokumentaci k osobnímu předání nebo ji odešle
poštou. Za nedodržení zákonem stanovené lhůty se však nepovažuje, pokud si dodavatel zadávací
dokumentaci v této lhůtě osobně nepřevezme nebo si nepřevezme poštovní zásilku.
Za vydání zadávací dokumentace odpovídá Ing. Luděk Kaňák.
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutí zadávací dokumentace.
4.3.

Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez žádosti dodavatele.
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná
žádost (e-mailem, poštou nebo osobním doručením) o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace se
podává výhradně na adresu Zástupce v českém jazyce.
Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ve
smyslu ustanovení § 98 odstavec (3) zákona nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Pokud není žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas, nemusí zadavatel
vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout.
Zadavatel poskytne prostřednictvím Zástupce písemné vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného
znění požadavku dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 odstavec
(4) Zákona nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace všem známým dodavatelům shodně emailem.
Není-li z veřejně dostupných informaci známa dodavatelova emailová adresa, odešle zadavatel
vysvětlení zadávací dokumentace písemně na stejnou adresu, na jakou odeslal Výzvu. Povinnost
zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna odesláním vysvětlení zadávací
dokumentace e-mailem nebo písemně známým dodavatelům.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
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uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být uveřejněna
nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo
doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně
prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

5.

Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění není organizována, místo plnění je veřejně přístupné jedná se o parcelu č. 1542/2.

6.

Podmínky účasti v zadávacím řízení:
Ve smyslu ustanovení § 37 Zákona zadavatel stanovuje následující podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto
dále uvedené podmínky jsou podrobně popsány v jednotlivých částech zadávací dokumentace:

7.

1)

Způsobilost a kvalifikace dodavatelů – viz článek 9. této výzvy,

2)

Technické podmínky vymezující předmět plnění veřejné zakázky – viz čl. 8.7. této výzvy,

3)

Obchodní podmínky – viz odst. 11.4. této výzvy,

4)

Podmínky pro využití poddodavatelů - viz odst. 11.6. této výzvy,

5)

Zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky – viz odst. 11.7. této výzvy,

6)

Požadavky na obsah a formu podání nabídek – viz článek 15. této výzvy.

Údaje pro podání nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě, ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě
musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Nabídky musí být zadavateli
doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.
Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky, resp. obalu na uzavření
podpisem a případně razítkem účastníka zadávacího řízení, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv
způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků. Obálku označte
výrazně heslem „NEOTVÍRAT“
Dodavatel se stává účastníkem zadávacího řízení v okamžiku, kdy podá nabídku.
Dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení dodavatel, který podal
nabídku v tomto zadávacím řízení a je současně osobou, jehož prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení
v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci nebo který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými
dodavateli.
Nabídka, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
7.1.

Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Všechny
nabídky budou doručeny do 7. listopadu 2017 do 13 00 hodin.

7.2.

Místo pro podání nabídek
Nabídky v listinné podobě budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele
Městská část Praha - Kunratice, K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice a to do podatelny zadavatele.
Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně v pracovní dny od 8 00 - 12 00 a od 13 00 - 14 00, v poslední
den lhůty do hodiny, kterou končí lhůta pro podání nabídky. Nabídky doručené na jiné než uvedené
místo se podle ustanovení § 28 odstavec (2) Zákona nepovažují za podané a v průběhu zadávacího
řízení se k nim nepřihlíží.

7.3.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami účastníků zadávacího řízení je neveřejné.

8.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
8.1.

Druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.

8.2.

Název veřejné zakázky
č. 80588 – MČ Kunratice – vybudování fitparku

8.3.

Místo plnění veřejné zakázky
Praha Kunratice, kód NUTS CZ010

8.4.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky

ihned po podpisu smlouvy (listopad 2017)

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky

nejpozději do 30. dubna 2018
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8.5.

Klasifikace veřejné zakázky
dodávky
Zařízení parků a hřišť
Vybavení hřišť

8.6.

ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

CPV
43325000-7
37535200-9

rozsah
1
1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH:

8.7.

měrná jednotka
soubor
soubor

do 1 200 000 Kč

Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla s názvem: „Vybudování fitness parku
Kunratice“ podle následujících požadavků:
Fitness park bude umístěn na ploše o rozloze 200 m2 s 5 fitness stanicemi a běžeckou dráhou nabídne
uživatelům komplexní procvičení celého těla včetně možnosti cvičení také na volné dopadové ploše.
Jedná se o pojetí funkčního cvičení venku v přírodě pro MULTIGENERAČNÍ využití.
Při cvičení se využívá vlastní váhy těla, bez užití mechanických součástí na stanicích. Soubory cviků
jsou popsány na tabulích umístěných na jednotlivých stanicích. Cvičení jsou určena uživatelům od 8
let. Na každé stanici může současně cvičit více uživatelů současně.
Součástí předmětu plnění je kompletní realizace plochy opatřené povrchem z lité gumy (kompletní
skladba), včetně kotvících prvků, dodávky a instalace informační tabule.
MATERIÁLY FITNESS STANIC
•

Nosná konstrukce stanic: celokovová,

•

Veškeré kovové díly budou žárově zinkovány, nerezové či opatřeny žárově vypalovanou
práškovou barvou (Komaxit),

•

Povrch horizontálních a šikmých nášlapných částí stanic je z protiskluzového probarveného
gumového granulátu (EPDM), či jiného materiálu obdobných vlastností.

INFOTAINMENT
•
Tabule s návody na cvičení budou vyrobeny z odolného materiálu, minimalizujícího možnost
poškození vandalismem. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo pevnostním zinkovaným
spojovacím materiálem (např. 8.8) dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRVKY
•
Dřevěné části, pokud budou součástí konstrukce, jsou opatřeny impregnačním nátěrem.
•
Ocelové části konstrukce jsou opatřeny žárovým zinkem, případně v kombinaci s žárovou
vypalovací barvou (Komaxit), nebo nerezové.
•
EPDM povrchy jsou bez povrchové úpravy.
•
Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu musí odpovídat jak hygienickým, tak i
ekologickým požadavkům.
KOTVENÍ
•
Kotvení je v případě použití dřevěných nosných prvků přes ocelové žárově zinkované kotvy do
betonových patek, nebo přímým zabetonováním u kovových konstrukcí.
POVINNÉ OZNAČENÍ VÝROBKU
•
Fitness sestavy budou řádně označeny. Označení, materiálové zpracování, jeho rozměry a
umístění jsou volitelné úměrně k velikosti výrobku, čitelnosti údajů a předpokládanému stupni
vandalismu, kterému bude výrobek vystaven při užívání. Pro název zařízení je velikost písma
min. 3,2 mm. Ostatní údaje na štítku z důvodu čitelnosti větší než 1, 5 mm. Rok výroby odpovídá
aktuální produkci.
•
Sportoviště bude provedeno s použitím červené a žluté barvy dle Grafického manuálu hl. m.
Prahy. Na vstupní informační tabuli bude umístěn graficky zpracovaný text podle předaného
vzoru vypracovaného hl. m. Praha ve spolupráci s Českým olympijským výborem.
BEZPEČNOST:
•
Fitness sestavy musí splňovat požadavky na bezpečnost definované normou ČSN EN 16630
„Fitness vybavení pro dospělé pro venkovní použití“. Dodavatel ve své nabídce prokáže, že u
nabízených výrobků má posouzenou shodu s výše uvedenou normou. Zadavatel požaduje
zajištění vydání Certifikátu Typu výrobku.
POPIS STANIC VČETNĚ POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ:
1. STANICE NA ZAHŘÁTÍ TĚLA (stanice 1)
Zahřátí celého těla, všech svalů a také použitelné pro kardiocvičení, jako příprava cvičících pro
cvičení na ostatních stanovištích.
POPIS VYBAVENÍ A VYUŽITÍ:
•
dva nízké stepy s protiskluzovým povrchem ke kardio zatížení (přeběhy, přeskoky poskoky) a
rozvoji koordinace
•
lavička s madlem k zatížení nohou od statického zatížení (výdrže, postoje na jedné noze),
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přes dynamické zatížení (výšlapy a výpady) až po kardio zatížení (přeběhy a přeskoky)
šikmé žebřiny k procvičení svalů dolních a horních končetin, balančnímu cvičení, posílení svalů
trupu, umožňují cvičení s vlastní váhou těla
hrazda vysoká k procvičení horní poloviny těla a břišních svalů, v kombinaci s žebřinami je
možno provádět i silově obratnostní cvičení na nohy
madla umístěná nad sebou slouží pro dynamické formy strečinku dolních končetin.

Rozměry prvku (m) s tolerancí 5%:
Potřebná plocha (m) s tolerancí 5%:
Max. výška pádu (m):
Počet uživatelů:

2,4 x 2,4 x 2,2
5,4 x 5,5
0,5 – 1
max. 4

2. STANICE NA PROCVIČENÍ A POSÍLENÍ NOHOU (stanice 2)
Komplexní posílení dolní ch končetin akardiotrénink, procvičování odrazové síly nohou a
senzomotoriky (citlivosti) chodidla.
POPIS VYBAVENÍ A VYUŽITÍ:
•
lavička s protiskluzový m povrchem pro zatížení nohou v malé výšce od dynamického zatížení
(výšlapy a výpady) až po kardio zatížení (přeběhy a přeskoky)
•
nízké zábradlí zapojuje do posilování nohou balanční složku a cvičenec tak musí aktivovat
hluboký stabilizační systém (svaly uložené kolem páteře)
•
step vysoký s protiskluzovým povrchem umožnuje dynamické posilování nohou v rozsahu 360
stupňů (poskoky náskoky odrazy)
•
schody s madlem s protiskluzovým povrchem pro posilování nohu spojené s koordinací a
zapojení rytmické složky pohybu
•
stepy tvarované do oblouku s protiskluzovým povrchem k posilování dolních končetin s
nutností zapojit balanční a koordinační schopnosti.
Rozměry prvku (m) s tolerancí 5%:
Potřebná plocha (m) s tolerancí 5%:
Max. výška pádu (m):
Počet uživatelů:

4,38 x 2,99 x 2,15
7,4 x 6,0
0,5
max. 5

3. STANICE NA PROCVIČENÍ A POSÍLENÍ RUKOU (stanice 3)
Posilování a procvičování svalstva horních končetin, trupu a břišních svalů, procvičování dynamické
síly horních končetin spojené s koordinací celého těla.
POPIS VYBAVENÍ A VYUŽITÍ:
•
hrazda nízká, tvarovaná pro mnohostranné procvičování svalstva horních končetin. Ve shybu
s oporou nohou o zem, tak i ve vzporu umožňuje tvar hrazdy zapojení svalstva pod různými
úhly, tím se zvyšuje účinnost cviků.
•
hrazda nízká k posilování horních končetin a svalstva trupu určena nižším cvičencům a všem,
kteří začínají cvičit s vlastní vahou svého těla
•
hrazda střední pro posilování horních, svalstva trupu a břišních svalů (shyby, shyby s odrazem
nohou od zem ě, přednosy, vznosy), hrazda je určena pro vyšší a zdatnější cvičence
•
hrazda vysoká k posilování horních končetin, svalstva trupu a břišních svalů. Je určena pro
zdatné a vyspělé cvičence. Vzhledem k výšce hrazdy probíhá výhradně s vlastní vahou těla
•
bradla nízká, kombinovaná s nižší rovnou plochou s protiskluzovým povrchem a madlem na
nohy pro komplexní posilování horních končetin ve vzporu i v kliku. Různá výška madel a
plochy na cvičení umožňuje dynamické posilování. Madlo na nohy zvyšuje obtížnost cvičení
•
bradla k posilování celé horní poloviny těla. Umožňují svalové zapojení paží ve vzporu a tím
dochází k zapojení rytmických prvků do posilování.
Rozměry prvku (m) s tolerancí 5%:
Potřebná plocha (m) s tolerancí 5%:
Max. výška pádu (m):
Počet uživatelů:

4,06 x 3,15 x 2,45
7,6 x 6,0
0,5 - 1
max. 6

4. STANICE NA PROCVIČENÍ A POSÍLENÍ ZAD (stanice 4)
Posilování a procvičování svalstva zad a břišních svalů.
POPIS VYBAVENÍ A VYUŽITÍ:
•
lavice s proti skluzovým povrchem s madly nad sebou k posilování všech břišních svalů, madla
umožňují podle způsobů zvolené opory a úchytu volit míru zatížení a zapojení břišních svalů
•
malá madla k posilování svalů horní části zad (mezilopatkových svalů). Míru zatížení si
cvičenec upravuje postojem mezi madly
•
bradla s čočkou pro nášlap na jednu nohu umožňuje posilování spodních břišních svalů ve
vzporu. Tento cvik je jednodušší variantou stejného cviku ve visu na hrazdě. Současně čočka
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a madla slouží k posilování dolní části zad (vzpřimovačů trupu).
hrazda k posilování spodních břišních svalů

Rozměry prvku (m) s tolerancí 5%:
Potřebná plocha (m) s tolerancí 5%:
Max. výška pádu (m):
Počet uživatelů:

3,01 x 1,82 x 2,15
6,1 x 4,6
0,5 - 1
max. 3

5. STANICE NA ROZVOJ BALANČNÍCH DOVEDNOSTÍ (stanice 5)
POPIS VYBAVENÍ A VYUŽITÍ:
•
pět dřevěných stojek tvoří nosnou konstrukci celého stanoviště a je mezi nimi umístěna
informační tabule
•
lavice s EPDM povrchem s madly nad sebou k posilování všech břišních svalů, madla
•
dvě balanční tyče paralelně vedle sebe k procvičení základní balanční dovednosti (výdrž,
nastoupení, naskočení, naskočení do výpadu…) v rovnoběžném i příčném směru.
•
balanční tyč pevná umožňuje všechny balanční cviky ve statickém i dynamickém provedení
(chůzi, našlápnutí, naskočení, příčné naskočení, ….), vhodná k stimulaci zapojení všech
hlubokých svalů.
•
balanční tyč zavěšená díky systému zavěšení lehce vibruje a vytváří tak stimulaci pro
maximální zapojení svalstva chodidla a hlubokých svalů celého těla.
•
balanční plošina zavěšená s EPDM povrchem umožňuje balanční cviky na jedné noze.
Rozměry prvku (m) s tolerancí 5%:
Potřebná plocha (m) s tolerancí 5%:
Max. výška pádu (m):
Počet uživatelů:

4,20 x 2,75 x 2,15
7,2 x 5,8
0,3
max. 4

6. BEŽECKÁ DRÁHA
Metrické označení míry od 0 cm až po 10 m po 10 cm, 50 cm a 100 cm Materiál: litá guma
POPIS A VYUŽITÍ
Určeno pro nácvik člunkového běhu, skoku z místa, hodu medicinbalem, skoku přes švihadlo a
slalomový běh.
Délka: 10 m
Šířka: 2 m
8.8.

8.9.

Podrobný rozsah prací, které požaduje zadavatel realizovat, je patrný ze situačního plánu fitness parku,
plánku stavební přípravy a soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr. Dodávkou se rozumí
úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, dodání a instalace konstrukcí jednotlivých
stanovišť, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření
apod.).
Práva zadavatele k omezení předmětu veřejné zakázky – nerealizaci předmětu plnění
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části
předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků. Dodavatel podáním nabídky
souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takový případ, nemá právo
vymáhat realizaci předmětu plnění a nemůže zadavateli účtovat jakékoliv sankce z toho plynoucí.

9.

Způsobilost a kvalifikace dodavatelů:
Zadavatel požaduje prokázání způsobilosti a kvalifikace účastníka zadávacího řízení takto:
9.1.

Kritéria základní způsobilosti
Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel, který prokáže splnění základní způsobilosti
ve smyslu ustanovení § 74 odstavec (1) písmena a) až e) Zákona čestným prohlášením podepsaným
osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace
této výzvy.

9.2.

Kritéria profesní způsobilosti
Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel:
9.2.1.

Který ve smyslu ustanovení § 77 odstavec (1) Zákona splňuje profesní způsobilost ve vztahu
k České republice.
Tuto část profesní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve smyslu
ustanovení § 77 odstavec (1) Zákona předložením

výpisu z obchodního rejstříku, který nebude starší 90ti kalendářních dnů přede dnem
zahájení zadávacího řízení nebo,
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jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Kritéria technické kvalifikace
Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel:
9.3.1.

Který ve smyslu ustanovení § 79 odstavec (2) písmeno a) Zákona předloží ve své nabídce:


seznam významných služeb včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí
a identifikace objednatele poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto
zadávacího řízení, a to formou dodavatelem vyplněné tabulky s názvem „Přehled
realizovaných zakázek“, která je součástí zadávací dokumentace a která bude
podepsána oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické
či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu
z obchodního rejstříku.

nebo


prosté kopie smlouvy s objednatelem a prosté kopie dokladu o uskutečnění plnění
dodavatele za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení.

Zadavatel připouští i předložení prosté kopie osvědčení objednatele o řádném poskytnutí
významných služeb poskytnutých za posledních 3 let roky před zahájením tohoto zadávacího
řízení.
Vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky, zadavatel stanovuje
minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace takto:



minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace stanovuje
zadavatel jako řádně dokončenou a předanou realizaci sportoviště – fitness parku
určeného pro širokou veřejnost, kde byly instalovány alespoň 3 sportovní prvky
určení pro cvičení s vlastní váhou těla.

a současně



9.4.

minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace stanovuje
zadavatel počtem alespoň 3 výše uvedených staveb, řádně dokončených a předaných
objednateli za posledních 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení.

Vyloučení účastníka zadávacího řízení
9.4.1.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely
předložené účastníkem zadávacího řízení
a)

nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě
nedoložil,

b)

nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti
zadavatele,

nebo
c)
9.4.2.

9.4.3.

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti
nebo na naplnění kritérií hodnocení.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že
a)

plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z
předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo
kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky,

b)

došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení,
není možné,

c)

došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka zadávacího řízení
při přípravě zadávacího řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník
zadávacího řízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské
soutěže nedošlo,

d)

se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího
řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního
vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným
zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu
nebo jiným srovnatelným sankcím,

e)

se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele
v zadávacím řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací,
které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v zadávacím řízení, nebo

f)

se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením
zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního
pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl
disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních
předpisů (Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.)
.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost také, pokud na základě

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - veřejné zakázky malého rozsahu

strana 8

Městská část Praha - Kunratice

ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení uzavřel
s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.)
v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou.

10.

9.4.4.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní
formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

9.4.5.

Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 9.4.4.
na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v
obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 9.4.4., zadavatel
účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení. Vybraného dodavatele se sídlem v
zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti,
zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které
osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu
akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost ve smyslu § 46.

9.4.6.

Ustanovení podle odstavce 9.4.4. a 9.4.5. se nepoužije pro účastníka zadávacího řízení, pokud
se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního
kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích.

9.4.7.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou
naplněny důvody vyloučení podle odstavce 9.4.1. nebo může prokázat naplnění důvodů podle
odstavce 9.4.2. písmeno a) až c).

9.4.8.

Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s
odůvodněním.

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků, modelů
Zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení si vyhrazuje požadovat po účastníkovi
zadávacího řízení, aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil
další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může
rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.
Ve smyslu ustanovení § 46 odstavec (2) Zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka
měněna, nestanoví-li zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle o údaje, doklady,
vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů
týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné
pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Ve smyslu ustanovení § 46 odstavec (3) Zákona se za objasnění nabídky považuje i oprava položkového
rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

11.

Podmínky na předložení údajů a dokumentů nutných k posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení:
Zadavatel v zadávací dokumentaci musí požadovat předložení údajů, dokumentů, vzorků, které potřebuje ke
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Nesplnění podmínek uvedených v tomto odstavci vede k vyloučení
účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.
11.1.

Podmínky kvalifikace dodavatelů
Podrobné požadavky na kvalifikaci dodavatelů a způsoby prokázání kvalifikace jsou uvedeny v odstavci
9. této Výzvy.

11.2.

Technické podmínky vymezující předmět plnění veřejné zakázky
Technické podmínky vymezující předmět plnění veřejné zakázky jsou stanoveny v článku 8.7. této
Výzvy.

11.3.

Podmínky pro zpracování a předložení nabídkové ceny
11.3.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení doložil v nabídce výpočet jednotlivých
položek nabídkové ceny, a to oceněním soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr
Účastníkem zadávacího řízení oceněný výkaz je dále označený jako ROZPOČET. ROZPOČET
bude součástí nabídky, a to v tištěné a datové formě, přičemž datová podoba bude předložena
v editovatelné podobě v programu excel.
Pro zpracování ROZPOČTU zadavatel stanovuje následující podmínky:
11.3.1.1.

Ocenění jednotlivých položek ROZPOČTU bude provedeno na 2 desetinná místa.
Násobky počtu měrných jednotek a množství musí být matematicky správné, a
to vč. matematických zásad pro zaokrouhlování. Použité jednotkové ceny pro
ocenění ROZPOČTU budou uvedeny v Kč bez DPH.

11.3.1.2.

Pokud výkaz výměr obsahuje položky, jejichž hodnota se vypočítává ze součtů
cenových údajů procentní sazbou (např. přesun hmot, pomocný montážní
materiál apod.) a výše procent není ve výkazu výměr předepsaná, doplní účastník
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zadávacího řízení počet procent o hodnotě vyšší než 0%, tak že i taková položka
bude mít stanovenou celkovou cenu a nebude obsahovat nulovou hodnotu.
Obdobně to platí u vedlejších rozpočtových nákladů, které se stanovují procentem
z nákladů, i zde je účastník zadávacího řízení povinen uvést procento o hodnotě
vyšší než 0%.

11.4.

11.3.1.3.

Účastník zadávacího řízení není oprávněn upravovat rozsah položek, druh
měrných jednotek a množství měrných jednotek.

11.3.1.4.

Účastník zadávacího řízení je povinen dodržet členění výkazu výměr a ocenit
veškeré položky výkazu výměr. Pokud účastník zadávacího řízení nedodrží
položkovou skladbu výkazu výměr nebo neocení některou položku výkazu výměr
(neoceněná položka je též položka s nulovou hodnotou), bude zadavatel
posuzovat nabídku účastníka zadávacího řízení jako nesplňující zadávací
podmínky. Neoceněnou položkou se rozumí položka s nulovou jednotkovou nebo
celkovou cenou.

11.3.1.5.

Pro zpracování ROZPOČTU použije účastník zadávacího řízení výhradně výkaz
výměr, který obdržel od zadavatele v rámci zadávací dokumentace. Tuto
podmínku je nutné dodržet s ohledem na skutečnost, že nabídky jednotlivých
účastníků zadávacího řízení musí být vzájemně porovnatelné.

11.3.1.6.

Cenu nelze stanovit částkami, které jsou pod hranicí ekonomicky nutných
nákladů.

Obchodní podmínky
11.4.1. Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu
smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace a je
přiložen na CD, z důvodů ochrany proti přepisům textu. Účastník zadávacího řízení pro potřeby
zpracování nabídky text smlouvy vytiskne, rukou vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou
určeny k vyplnění, a takto doplněnou smlouvu předloží jako součást nabídky zadavateli.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno
„doplní účastník zadávacího řízení“).
11.4.2. Smlouva předložená v nabídce bude podepsána oprávněnou osobou účastníka zadávacího
řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku
a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku (ve všech částech k podpisu určených).
Nepodepsanou smlouvu považuje zadavatel za nepodepsanou nabídku, která je pro
zadavatele právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze
soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
11.4.3. Obchodní podmínky předpokládají, že nabídka účastníka zadávacího řízení předložená
v zadávacím řízení a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky
(všechny její dokumenty) jsou přílohou smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky nedokládá.
Nabídka a zadávací dokumentace je závazná pro obě smluvní strany a v případě sporů při
realizaci díla budou rozhodné i skutečnosti v těchto dokumentech uvedené.

11.5.

Platební podmínky
Platební podmínky stanovuje zadavatel všem soutěžitelům shodně v obchodních podmínkách pro
realizaci této veřejné zakázky ve formě textu SMLOUVY obligatorního charakteru.

11.6.

Podmínky pro využití poddodavatelů
11.6.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení určil v nabídce části veřejné zakázky,
které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a uvedl identifikační údaje těchto
poddodavatelů. Účastník zadávacího řízení předloží v nabídce formou vyplněné tabulky
„Poddodavatelé“ přehled všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci veřejné
zakázky z více jak 20 % objemu a veřejné zakázky a uvede též všechny poddodavatele, jejichž
prostřednictvím účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci. V přehledu poddodavatelů
účastník zadávacího řízení uvede:

•
•
•
•

identifikační údaje poddodavatele, pokud je poddodavatel znám
popis části VZ, která bude daným poddodavatelem zajišťována
% objem poddodávky zajišťované daným poddodavatelem
v seznamu budou uvedeni též všichni poddodavatelé, jejichž prostřednictvím účastník
zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci

Přehled poddodavatelů bude mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno
oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či
fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního
rejstříku. V případě, že bude vybraný dodavatel realizovat zakázku pouze vlastními kapacitami
nebo poddodávkami, které budou menší než 20 % (vyjma poddodávek k prokázání
kvalifikace) objemu zakázky, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.
11.7.

Zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky
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11.7.1. Zadavatel požaduje, aby minimální záruční doba na všechny části předmětu plnění veřejné
zakázky byla 24 měsíců.
11.7.2. Vybraný dodavatel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související
s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce a
vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce.
Účastník zadávacího řízení splní tuto podmínku doložením čestného prohlášení v nabídce,
které bude vyjadřovat tento závazek a které bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka
zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského
zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku.
11.7.3. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce doložil formou čestného
prohlášení závazek, že v případě, že s ním bude uzavřena smlouva, poskytne potřebné
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě. Závazek bude rovněž obsahovat právo přístupu
kontrolních orgánů v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních
právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky
kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole) vč. zajištění stejných
podmínek u svých poddodavatelů. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka
zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského
zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku.
11.7.4. Zadavatel požaduje, aby měl vybraný dodavatel sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
minimálně ve výši 1 mil. Kč. Účastník zadávacího řízení v nabídce – návrhu smlouvy – doplní
sjednanou výši pojistky, v případě že má účastník zadávacího řízení uzavřenou odpovídající
pojistnou smlouvu před podáním nabídky. Pokud účastník zadávacího řízení odpovídající
smlouvu nemá v době podání nabídky sjednánu, nebude v návrhu smlouvy sjednanou výši
pojistky vyplňovat. Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli
kopii pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu minimálně ve výši odpovídající
sjednané ceně díla.
11.7.5. Účastník zadávacího řízení jako budoucí dodavatel není oprávněn v souvislosti s realizací
zakázky postupovat své pohledávky jiným subjektům. Zadavatel požaduje, aby účastník
zadávacího řízení doložil v nabídce čestné prohlášení o tom, že si je této povinnosti vědom a
bude ji respektovat. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka
zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského
zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku.
11.7.6. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení doložil v nabídce čestné prohlášení, že
číslo účtu, které uvedl v návrhu smlouvy, skutečně odpovídá číslu účtu, který účastník
zadávacího řízení užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. že se jedná o bankovní účet
plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je účastník zadávacího řízení
plátcem DPH. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení
v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a
způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku.
11.7.7. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení doložil v nabídce čestné prohlášení
účastníka zadávacího řízení o tom, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím
řízení, není současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou
účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle
občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku. Současně
účastník zadávacího řízení vyplní a doloží v nabídce tabulku „Poddodavatelé“, v níž uvede ty
poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci.

12.

Posuzování a hodnocení nabídek
12.1.

V průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na
základě:
a)

posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

b)

hodnocení nabídek

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 39 odstavec (4) zákona může provést posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného
dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení
jeho nabídky vždy.
Posouzení splnění podmínek účasti provede zadavatel na základě údajů, dokladů, vzorků poskytnutých
účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů,
vzorků a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet
z výsledků těchto zkoušek.
12.2.

Hodnocení nabídek:
Zadavatel provede hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
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Podmínky na předložení údajů a dokumentů nutných k hodnocení nabídek:
Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje předložení údajů, dokumentů, vzorků, které potřebuje k
hodnocení nabídek. Nesplnění podmínek uvedených v tomto odstavci vede k vyloučení účastníka
zadávacího řízení ve smyslu § 48 odstavec (2) Zákona písmeno a) Zákona pro nesplnění zadávacích
podmínek.
Účastník zadávacího řízení předloží v nabídce:

12.4.



Účastníkem zadávacího řízení vyplněná tabulka „Krycí list nabídky“,



Účastníkem zadávacího řízení oceněný „Výkaz výměr“ zpracovaný podle podmínek uvedených
v odstavec 11.3. této Výzvy;



Účastníkem zadávacího řízení vyplněný text SMLOUVY, který tvoří nedílnou součást této
zadávací dokumentace jako její příloha.

Postup při hodnocení nabídek
Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH.

12.5.

Výběr dodavatele
Zadavatel vybere k uzavření smlouvy toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Pokud je v zadávacím
řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být vybrán bez provedení hodnocení.

13.

Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení:
13.1.

Oznámení výsledku zadávacího řízení
Výsledek zadávacího řízení zadavatel účastníkům zadávacího řízení písemně oznámí.

13.2.

Námitky
Námitky proti úkonům zadavatele nejsou přípustné.

13.3.

Předložení čistopisu smlouvy
Vybraný dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli
příslušný počet vyhotovení čistopisu SMLOUVY, který bude již ze strany vybraného dodavatele
podepsán. Čistopis SMLOUVY musí být identický s textem SMLOUVY, která byla součástí nabídky.
Vybraný dodavatel si vyžádá e-mailem na adrese kanak@ikis.cz nebo ikis@ikis.cz elektronickou podobu
textu smlouvy. Text smlouvy vybraný dodavatel vyplní podle nabídky a takto připravený text zašle
elektronicky na adresu zadavatele ke kontrole a k případnému doplnění údajů, které má vyplnit
zadavatel. Po vzájemném odsouhlasení konečné podoby textu smlouvy vybraný dodavatel smlouvu
vytiskne v příslušném počtu vyhotovení, přidá přílohy smlouvy a smlouvu ve všech vyhotoveních
podepíše. Takto zpracované čistopisy zašle nebo předá zadavateli k podpisu.

13.4.

Ukončení zadávacího řízení
Zadávací řízení je ukončeno uzavřením smlouvy. V případě zrušení zadávacího řízení je zadávací řízení
ukončeno v okamžikem vydáním rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky.

14.

Jiná sdělení zadavatele:
14.1.

15.

Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.

14.2.

Zadavatel má právo zadávací řízení zrušit.

14.3.

Námitky v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky nejsou přípustné.

Podmínky pro obsah, formu a způsob podání nabídek
15.1.

Nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném
než českém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Tato podmínka
se nevztahuje pouze na prospektový materiál.

15.2.

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, jejichž formální řazení zadavatel
doporučuje takto:



Vyplněná tabulka „Krycí list nabídky“



Obsah nabídky



Podepsaný návrh SMLOUVY



Doklady o splnění kvalifikace



Doklady o splnění podmínek pro využití poddodavatelů



Doklady o splnění zvláštní podmínek pro plnění veřejné zakázky



Výpočet nabídkové ceny (ROZPOČET)“



Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky



CD (případně jiný vhodný datový nosič) s uloženou naskenovanou nabídkou.
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ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

15.3.

Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení
v datové podobě (naskenovaná kompletní nabídka) na vhodném datovém nosiči. Zadavatel
doporučuje, aby nabídka v listinné podobě byla zabezpečena takovým způsobem, který znemožní
vyjmout jednotlivé listy nabídky.

15.4.

Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné
manipulace. Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku
na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba
použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři.

15.5.

Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude
doloženo prohlášení účastníka zadávacího řízení o počtu listů nabídky, podepsané oprávněnou osobou
účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle
občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku.

Jiné skutečnosti spojené se zadávacím řízením:
Zadavatel v tomto článku upozorňuje dodavatele na některé skutečnosti vyplývající ze zákona a souvisejících
právních předpisů. Účastník zadávacího řízení podáním nabídky bere tyto skutečnosti na vědomí a podáním
nabídky s nimi souhlasí:
16.1.

Účastník zadávacího řízení, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že
veřejný zadavatel je povinen v souladu s ustanovením § 214 zákona zveřejnit na svém profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem (do 15 kal. dnů) vč. jejich změn a dodatků,
pokud cena sjednaná ve smlouvě činí 500.000 Kč bez DPH a více. Zadavatel, na kterého se vztahuje
povinnost zveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňuje smlouvu
v souladu s tímto zákonem, a to, pokud cena sjednaná ve smlouvě činí 50.000 Kč bez DPH a více.
Povinnost zveřejnit smlouvu se nevztahuje na informace, které jsou předmětem obchodního tajemství
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (za obchodní tajemství nelze tedy považovat
vše, co jako důvěrnou informaci označil dodavatel).
Pokud je za přílohu uzavřené smlouvy prohlášena zadávací dokumentace a nabídka, jedná se o přílohy
smlouvy, které se ke smlouvě fyzicky nedokládají a jsou uvedeny pouze z formálního důvodu, neboť
byly základním podkladem pro uzavření smlouvy. Tyto formální přílohy se nezveřejňují v rámci
zveřejnění smlouvy podle ustanovení § 214 zákona.

16.2.

Účastník zadávacího řízení, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že
zadavatel ve vztahu k vybranému dodavateli, s nímž byla uzavřena smlouva, nesmí umožnit
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odstavec (3) Zákona.

16.3.

Účastník zadávacího řízení, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že je
povinen při změnách kvalifikace postupovat v souladu s ustanovením § 88 zákona.

16.4.

Ochrana informací:
Pokud dodavatel považuje údaje v nabídce nebo údaje či sdělení, které poskytuje zadavateli v průběhu
zadávacího řízení, za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
musí je jako důvěrné označit (§ 218 odstavec (1) Zákona). Za důvěrné informace nelze označit údaje,
které má zadavatel povinnost zveřejňovat podle zákona (např. hodnoty hodnotících kritérií,
identifikační údaje účastníka zadávacího řízením, označení poddodavatelů a jejich identifikační údaje,
údaje o kvalifikaci).
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 218 odstavec (2) Zákona neposkytuje podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím:
a)

do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí
na průběhu zadávacího řízení,

b)

důvěrnou informaci, tj. údaje nebo sdělení, které dodavatel (účastník zadávacího řízení)
zadavateli a označil je jako důvěrné.

Za důvěrné informace se nepovažují údaje, které je zadavatel povinen ze zákona uvést v dokumentech
zveřejňovaných podle zákona.
Zadavatel podle ustanovení § 218 odstavec (3) Zákona nemusí uveřejnit informaci, pokud by její
uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem,
nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit
hospodářskou soutěž.
V Praze dne 24. října 2017 ve spolupráci se zadavatelem za osobu zastupující zadavatele zpracoval:

Ing. Luděk Kaňák
za ikis, s.r.o.
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