Město Vrchlabí
Městský úřad Vrchlabí, odbor RMÚP
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Výzva
k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejný zadavatel:
Město Vrchlabí,
Sídlo: 543 01 Vrchlabí, Zámek čp.1,
IČ: 00278475,
(dále jen „zadavatel“),
vyzývá tímto k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

Koordinátor BOZP pro stavbu „Vrchlabí, rekonstrukce Sportovního areálu
manželů Zátopkových - II“
Ve smyslu ust. § 31 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ve
znění pozdějších předpisů, se pro toto řízení ZZVZ nepoužije, a to s výjimkou zásad
uvedených v ust. § 6 tohoto zákona.
1) Druh a předmět veřejné zakázky :
Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka na služby
evid.č. zakázky: 15-2021
Předmět veřejné zakázky:
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu
zák.č. 309/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů při realizaci stavby: Vrchlabí, rekonstrukce Sportovního areálu manželů
Zátopkových - II (dále jen „Stavba“) , včetně činností uložených dle těchto obecně závazných
předpisů zadavateli stavby.
Zejména tedy:
1) oznámení o zahájení stavby a zpracování plánu BOZP (§15 odst. 1 a 2 zák. č. 309/2006 Sb.)
2) zajištění výkonu činnosti koordinátora po dobu realizace shora uvedené stavby
3) zajištění všech dalších činností vyplývajících pro zadavatele stavby v oblasti BOZP
z obecně závazných předpisů
Stavba obsahuje:
předmětem stavby je především oprava povrchů víceúčelových sportovních hřišť a s tím
související oprava drenáží sportovních hřišť a atletického oválu včetně jejich nově navrženého
napojení na vsakovací jímku s akumulací drenážních vod, příprava zavlažovacího systému,
vybudování dešťové kanalizace a svedení dešťových vod z ploch sportovních hřišť a atletického
oválu do jednotné městské kanalizace, oprava záchytných sítí víceúčelového sportovního hřiště
I, změna oplocení víceúčelového sportovního hřiště III na záchytné sítě.
2) Požadavky na kvalifikaci uchazeče:
Uchazeč doloží ve své nabídce doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné
zakázky v prosté kopii.
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3) Požadavek na zpracování a podání nabídky:
Způsob podání nabídek: nabídku lze podat pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese profilu
zadavatele https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_272.html
Uchazeč může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku, a to výhradně
elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše
uvedené adrese. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné
elektronické formě.
Nabídka uchazeče musí obsahovat:
1. vyplněný titulní list nabídky
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejm. odborná způsobilost dle § 10 zák.č.
309/2006 Sb.) – v neověřené kopii - vybraný uchazeč je povinen na výzvu zadavatele
předložit originály dokladů k nahlédnutí.
3. doplněný a podepsaný návrh komisionářské smlouvy č. 2021/11 ve znění obsaženém
v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky
Způsob zpracování nabídky - nabídky budou podány písemně v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje "E-ZAK, verze 5", na němž je zřízen profil zadavatele.
Zadavatel doporučuje uchazečům seznámit se s technickými a provozními podmínkami
elektronického nástroje pro podání nabídky. Zadavatel nenese odpovědnost za technické
podmínky na straně uchazeče. Zadavatel doporučuje uchazečům zohlednit zejména rychlost
jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání
nabídek. Úplná elektronická verze nabídky bude zpracována ve standardním elektronickém
formátu (pdf, MS Office).
Podpis nabídky - v souladu se zákonem a aktuální výkladovou praxí zadavatel konstatuje, že
nabídka nemusí být elektronicky podepsaná. Uchazeč je povinen nabídku podat elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje „E-ZAK, verze 5“, přičemž při registraci do
elektronického nástroje, bez které nelze nabídku podat, je autenticita uchazeče ověřena.
4) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
a) Jednotlivé položky nabídkové ceny uvede uchazeč v členění bez DPH a s DPH, popř.
uvede, že není plátcem DPH.
b) Nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné
zakázky.
c) Cena za výkon činnosti koordinátora musí zahrnovat i náklady uchazeče na cestovné a
čas strávený na cestě.
5. Způsob hodnocení nabídek:
Zadavatel nebude hodnotit nabídky neobsahující všechny náležitosti požadované touto výzvou.
Při rozhodování o výběru nejvhodnější nabídky se bude zadavatel řídit nejnižší nabídkovou
cenou.
6) Místo a doba plnění:
Místo plnění: Sportovní areál manželů Zátopkových ve Vrchlabí na p.p.č. 68 a 76 v k.ú.
Vrchlabí
přípravná fáze: ihned po uzavření smlouvy
předpokládaný termín realizace stavby: červen až srpen 2021
7) Lhůta a místo pro podání nabídek :
Lhůta pro podání nabídek: do 9.4.2021 do 9 00 hod.
Kontaktní osoba :
Ing. Miroslav Tauchman, tel. 499 405 336, 731 196 700
mail: tauchmanmiroslav@muvrchlabi.cz
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8) Komunikace mezi zadavatelem a uchazečem
Doručování písemností a veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči v zadávacím řízení
bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
adrese: https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_272.html
Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že písemnost se považuje za doručenou
okamžikem jejího odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Uchazeč musí být pro registraci v elektronickém nástroji E-ZAK držitelem platného zaručeného
elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu. Další informace nezbytné pro
registraci uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK jsou uvedeny v uživatelské příručce na
adrese: https://zakazky.muvrchlabi.cz/ .
Prvním aktivním jednáním uchazeče vůči zadavateli v zadávacím řízení uchazeč se stanovenou
formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou
součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat
doručené zprávy.
9) Ostatní:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek, popř. tuto veřejnou zakázku zrušit .
Podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas se zveřejněním údajů obsažených v jeho nabídce.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_272.html
Na téže adrese budou k dispozici i dodatečné informace poskytované zadavatelem včetně
informace o výsledku zadávacího řízení. Oznámení o výsledku zadávacího řízení bude
doručeno pouze uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě podání nabídky je svým návrhem vázán
po dobu 90 dnů ode dne následujícího po termínu pro podání nabídek na tuto veřejnou zakázku
malého rozsahu.
9) Obsah zadávací dokumentace:
a) Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
b) Titulní list nabídky
c) Projektová dokumentace „Rekonstrukce Sportovního areálu manželů Zátopkových, Vrchlabí“
vypracovaná projektantem Ing. Pavlem Starým, Lužická 276, 543 01 Vrchlabí
d) Návrh komisionářské smlouvy č. 2021/18

Otisk úředního razítka

Ing. Jan Sobotka, v.r.
starosta města

Ve Vrchlabí dne 18.3.2021
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