Jizersko-ještědský horský spolek
Nerudovo náměstí 108/1, 460 01 Liberec 1
IČ:65 10 03 52
DIČ: CZ 65 10 03 52

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
(zadávací podmínky)
dle pravidel zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 mimo režim zákona o VZ

OBNOVA NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY V NPR
JIZERSKOHORSKÉ BUČINY
I.
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Web:
Kontaktní osoba:

Identifikační údaje zadavatele
Jizersko-ještědský horský spolek
Nerudovo náměstí 108/1, Liberec 1, 460 01
65 10 03 52
CZ 65 10 03 52
485 109 717
http://www.horskyspolek.cz/
Ing. Pavel Schneider,
mob. 739 181 683
e-mail: horskyspolek@volny.cz

II.

Název veřejné zakázky

„Obnova a úprava turistických stezek v NPR Jizerskohorské bučiny“
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU
III. Druh veřejné zakázky
Zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kterou zadavatel
dle § 31 ZZVZ není povinen zadat v zadávacím řízení dle ZZVZ, přičemž je však
povinen dodržet zásady podle § 6 ZZVZ.
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IV. Druh výběrového řízení
Uzavřená výzva
V.

Předmět plnění veřejné zakázky

Jedna se o úpravu, údržbu a obnovu turistických stezek v NPR Jizerskohorské bučiny
v údolí Malého Štolpichu a přes vrchol Poledníku.
VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
K prokázání kvalifikace zadavatel požaduje předložení:
 Čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti dle přílohy č. 2 této
výzvy,
 Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (v kopii, ne starší 3 měsíců
ke dni zahájení zadávacího řízení),
 Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci (v kopii),

VII. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění:
Předpokládaný termín ukončení plnění:

1. srpna 2017
31. července 2018

VIII. Místo realizace veřejné zakázky - projektu: CHKO/NP
Projekt je realizován na katastrech obcí v Libereckém kraji, okresu Liberec v NPR
Jizerskohorské bučiny, k. ú. Oldřichov v Hájích a Hejnice
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IX. Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo, obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou uvedeny v přiloženém závazném vzoru smlouvy o dílo,
který bude nedílnou součástí nabídky a tvoří přílohu č. 3.
Návrh smlouvy včetně vyplněné povinné přílohy (položkového rozpočtu) musí
být ze strany uchazeče orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný
samotným uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedenou v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k
takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.
Uchazeč ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více dodavatelům.
Zadavatel muže odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace.

X.

HODNOTICÍ KRITERIUM

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena bez DPH.
XI. Způsob hodnocení nabídek
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, kdy nabídky
seřadí od nejnižší po nejvyšší.
Podkladem bude cenová nabídka a oceněné výkazy výměr v položkovém rozpočtu,
který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo. Ve výkazech výměr položkového rozpočtu
musí být dodrženy předepsané měrné jednotky a množství měrných jednotek tak, jak
je ve výkazu výměr stanoveno. Každá z uvedených položek bude oceněna. V případě,
že nebude některá z uvedených položek oceněna, nebo bude oceněna hodnotou 0,
bude taková nabídka ze soutěže vyřazena a nebude dále hodnocena.

XII. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
 Nabídka bude podána v českém jazyce a varianty nabídek se nepřipouští.
 Nabídka bude zpracována písemně v listinné podobě v jednom vyhotovení.
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Nabídka bude obsahovat:
1. Krycí list nabídky s dentifikačními údaji účastníka a nabídkovou cenou
v požadovaném členění (vzor viz příloha č. 1 výzvy),
2. Doklady k prokázání kvalifikace dle článku IV této výzvy.
3. Návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu (závazný vzor viz
příloha č. 3 výzvy) podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat nebo
osobou k tomuto úkonu statutárním orgánem zmocněnou (originál nebo
ověřená kopie zmocnění musí být v tomto případě součástí návrhu smlouvy) s
uvedením nabídkové ceny v členění dle požadavků výzvy.
Projektové dokumentace budou k nahlédnutí v kanceláři zadavatele, a to po celou
dobu lhůty pro podání nabídky (v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin). Případnému
dodavateli bude umožněno pořizovat si kopie projektové dokumentace na náklady
zadavatele.
Zadavatel doporučuje, aby účastník věnoval pozornost zpracování nabídky a
postupoval dle zadávacích podmínek a dle výše uvedené osnovy. Neuvedení
některého z bodů osnovy nebo nedodržení některé ze zadávacích podmínek
(zejm. stanovených obchodních a platebních podmínek) může být důvodem k
vyřazení nabídky z hodnocení.
Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh očíslovat vzestupnou
číselnou řadou a svázat tak, aby tvořily jeden celek a zabezpečit je proti rozdělení.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce označené názvem a adresou účastníka a
se zřetelným nápisem označující název veřejné zakázky a textem „NEOTEVÍRAT“.

XIII. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 1 027 176,04 Kč.
Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce a dodávky nezbytné pro stavbu, veškeré
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením stavby, včetně veškerých rizik a
vlivů (včetně inflačních) během provádění díla.
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XIV. Lhůty a a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek:
Místo pro podání nabídek:

1. března 2017 do 12.00 hodin
Nerudovo náměstí 108/1, Liberec 1, 460 01

XV. Datu, čas a místo konání otevírání obálek
2. března 2017 v 16.00 hodin, Nerudovo náměstí 108/1, Liberec 1, sídlo spolku
XVI. Členění nabídky
Nabídka musí obsahovat :
 Krycí list nabídky (příloha č. 1)
 Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2)
 Smlouvu dle bodu IX. této výzvy, včetně položkového rozpočtu ( příloha č. 3)
V Liberci 6. února 2017
…………………………………….
podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko

