VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Akce :

Obec Liptál
756 31 Liptál 331
00304051
CZ00304051
„Víceúčelové školní sportoviště Liptál – I.etapa“

Zadavatel oznamuje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a vyzývá
uchazeče k předložení nabídek. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen
použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Pokud se
dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok.
1.INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
1.1 Název akce
„Víceúčelové školní sportoviště Liptál – I.etapa“
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového víceúčelového
sportovního hřiště v obci Liptál. V rámci první etapy vzniknou 2
sportovní hřiště s umělým povrchem. Hřiště bude oploceno ze tří
stran sítí.
1.2 Stručný textový popis
zakázky
Zakázka je členěna na tyto stavební objekty:
SO 01 – víceúčelové hřiště s povrchem umělá tráva v barvě
zelené, oplocení s mantinelem
SO 03 – minifotbalové hřiště s povrchem umělá tráva UT3G v
barvě zelené a dvěma hřišti
1.3 Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu
1.4 Typ veřejné zakázky
Veřejná zakázka na stavební práce
k.ú. Liptál, parc. č. st. 990, parc.č. 1236/4, 1236/5
1.6 Místo realizace akce
Předpokládaná doba zahájení plnění: na základě písemné výzvy
k zahájení plnění, výzva bude odeslána nejpozději do
31.10.2019.
Termín pro ukončení realizace prací: do 31.5.2020
2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
2.1 Název zadavatele
Obec Liptál
2.2 Sídlo
756 31 Liptál 331
2.3 IČ
00304051
2.4 Osoby oprávněné jednat za
Ing. Milan Daňa, starosta, e-mail: starosta@liptal.cz ,
zadavatele
tel.+420 571 438 074
2.5 Kontaktní osoba ve věci
Mgr.Miroslava Pilařová, tel. 777 593 764,
výběrového řízení
e-mail : miroslavapilarova@seznam.cz
3.LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, VČETNĚ ADRESY, NA KTEROU MAJÍ BÝT
1.7 Předpokládané termíny
plnění

3.1 Datum, hodina
3.2 Adresa pro podání nabídky
3.3 Jiné upřesňující údaje

POSLÁNY
5.8.2019 do 9.00 hodin
Obecní úřad Liptál, 756 31 Liptál 331
Nabídku může dodavatel doručit poštou nebo předat osobně na
výše uvedené adrese
Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa

8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

nebo poslat poštou na výše uvedenou adresu.
4.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
4.1 Základní způsobilost
Dodavatel splní základní způsobilost předložením čestného prohlášení, podle vzoru, který je nedílnou
součástí zadávací dokumentace.

4.2 Profesní způsobilost

Dodavatel předloží pro splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ kopie výpisu z
obchodního rejstříku ne starší 90 - ti dnů ke dni podání nabídky a živnostenský list příp. další doklady
o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky a to pro předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
5.Základní hodnotící kritérium
Ekonomická výhodnost nabídky :
Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, váha kritéria: 100%
6.DALŠÍ POŽADAVKY
Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace. Zájemci nemají nárok na
úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení ze strany zadavatele.
Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v českém jazyce
Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k
podání nabídky bez uvedení důvodu.
Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a její doručení.

V Liptále dne 23.7.2019

Za zadavatele
Ing. Milan Daňa, starosta

