Najdi poklad ve svém regionu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení, Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109,
682 01 Vyškov, IČ: 26986591 podává výzvu k podání nabídek s názvem

Najdi poklad ve svém regionu
(dodávka a instalace mobiliářů a značení na pěších stezkách)
Vážený pane, vážená paní,
dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci akce

Najdi poklad ve svém regionu
(dodávka a instalace mobiliářů a značení na pěších stezkách)
1. Předmět plnění zakázky malého rozsahu
Jedná se o zakázku, která je zadávána podle bodu 11 „Zadávání
žadatelem/příjemcem dotace“ Obecné části Pravidel Programu rozvoje venkova.

zakázek

Předmětem zakázky je poskytnutí dodávek v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Předmět plnění zakázky je rozdělen na dva odběratele: Místní akční skupina Společná cesta,
občanské sdružení a Na cestě k prosperitě, o.s.
Předmětem plnění zakázky je dodávka a instalace mobiliářů v souvislosti s tvorbou pěších
stezek. Tj. výroba a instalace informačních tabulí, rozcestníků, odpočívadel, laviček, košů a
značení. Podrobný rozpis požadovaných prací a dodávek je uveden v příloze č. 1 zadávací
dokumentace.
2. Informace o zadavateli a termíny realizace díla
Společným zadavatelem zakázky je Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení
(dále MAS Společná cesta). Předmět zakázky je rozdělen na dva odběratele MAS Společná
cesta a Na cestě k prosperitě, o.s.
Zadavatel:
IČO:
Sídlo
Tel.:

Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení
26986591
Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov
+420 725137765

Odběratel č.1:
IČO:
Sídlo:

Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení
26986591
Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov

Odběratel č.2:
IČO:
Sídlo:

Na cestě k prosperitě, o.s.
27035077
Doloplazy 15, 798 26 Doloplazy

Termín ukončení realizace (dodání předmětu plnění): uvedeno u každé dodávky zvlášť
v příloze č. 1. Kontaktní osobou ve věcech technických i smluvních je Marie Lokajová,
manažerka projektu spolupráce.
Tel:
+420 725 137 765
e-mail:
mas.spolecnacesta@seznam.cz
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3. Lhůta k podání nabídek
Uchazeč o zakázku musí doručit nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, to je
do 16.3.2012 do 12.00 hod do kanceláře MAS Společná cesta, o.s., RostěniceZvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov. Otevírání obálek proběhne 19.3.2012 ve
13.00 hod.
4. Způsob vyzvednutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci účastník zadávacího řízení obdrží na základě výzvy e-mailem, poštou
nebo osobně.
5. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena s DPH.
6. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč/dodavatel, když (lze doložit
čestným prohlášením příloha č. 2):
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání,
b) na jeho majetek není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno
vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
c) není v likvidaci.
7. Profesní kvalifikační předpoklady, splňuje uchazeč, který doloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, nebo
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
V Rostěnicích dne
………………………………..
Mgr. Jaroslav Hejný, předseda MAS

Výzvu za společnost ………………………………………. převzal v …………………..…… dne ……………..
………………………………...
jméno, podpis (razítko)
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ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – PODMÍNKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZAKÁZKA: Najdi poklad ve svém regionu (dodávka a instalace mobiliářů a
značení na pěších stezkách)

1. Informace o zadavateli o odběratelích

Zadavatel:
IČO:
Sídlo
Tel.:

Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení
26986591
Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov
+420 725137765

Odběratel č.1:
IČO:
Sídlo:
Kontakt:

Místní akční skupina Společná cesta, občanské
sdružení
26986591
Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov
+420 725137765, email: mas.spolecnacesta@seznam.cz

Odběratel č.2:
IČO:
Sídlo:
Kontakt:

Na cestě k prosperitě, o.s.
27035077
Doloplazy 15, 798 26 Doloplazy
+420776149273, email: nacestekprosperite@seznam.cz

2. Předmět plnění zakázky
Jedná se o zakázku, která je zadávána podle bodu 11 „Zadávání zakázek
žadatelem/příjemcem dotace“ Obecné části Pravidel Programu rozvoje venkova.
Předmětem zakázky
dokumentaci.

je

poskytnutí

dodávek

v rozsahu

stanoveném

v zadávací

Předmět plnění zakázky je rozdělen na dva odběratele: MAS Společná cesta, o. s. a Na
cestě k prosperitě, o.s.
Předmětem plnění zakázky je dodávka a instalace mobiliářů v souvislosti s tvorbou pěších
stezek. Tj. výroba a instalace informačních tabulí, rozcestníků, odpočívadel, laviček, košů
a značení. Podrobný rozpis požadovaných prací a dodávek je uveden v příloze č. 1
zadávací dokumentace.
3. Kvalifikační kritéria
Uchazeč je povinen v souladu s požadavky vyhlašovatele zakázky prokázat splnění
kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek. Je-li zadavatelem vyžadováno
čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče.
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů,
- profesních kvalifikačních předpokladů.
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikace je možné předložit v prosté kopii.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč/dodavatel, když:
a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání,
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b) na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení
konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž
není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
c) dodavatel není v likvidaci.
Uchazeč může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
Vyplněného čestného prohlášení - příloha č. 2 zadávací dokumentace
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, nebo
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, certifikátu vydaného správce systému registru certifikovaných
dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát
zahraničního dodavatele, licence apod.)
4. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky.
4.1.
Termín ukončení realizace (dodání předmětu plnění): uvedeno u každé
dodávky zvlášť v příloze č. 1.
4.2.
Platební podmínky: Dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle
skutečně dodaného předmětu plnění odsouhlaseného odběratelem 1 nebo
odběratelem 2. Faktury budou vystaveny s minimálně 14 denní splatností.
4.3.
Záruční podmínky: Nabízenou dobu záruky za předmět dodávky uchazeč
specifikuje v návrhu kupní smlouvy a smlouvy o dílo.
4.4.
Fakturace bude probíhat způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých
položek způsobilých výdajů dle Dohody a dle platných pravidel PRV 2007 –
2013, vydaných MZe v platném znění.

5. Způsob zpracování nabídky
Nabídka bude předložena ve dvou originálech, v českém jazyce, položky vyjádřené
v penězích budou uvedeny zásadně a pouze v CZK.
5.1 Způsob zpracování nabídkové ceny
 Pro zpracování nabídkové ceny může uchazeč vyplnit a předložit formulář
nabídkové ceny, který je součástí Krycího listu, přílohy č. 3 nebo použít
formulář vlastní s uvedením údajů specifikovaných v oddíle 5.2.
 Ceny a sazby vyplněné do jednotlivých položek rozpočtu musí krýt celou
hodnotu dodávky popsaných v dané položce včetně všech případných nákladů
a výdajů vyžadovaný pro realizaci příslušného díla včetně dočasných prací a
instalací a všech obecných rizik, povinností a závazků výslovně stanovených
nebo implicitně zahrnutých v dokumentech, na nichž je nabídka založena.
Předpokládá se, že náklady na zařízení, zisk a rezervy na všechny závazky
jsou rovnoměrně zahrnuty do uvedených cen. Nabízené ceny se uvádí jako
aktuální ceny v den předložení nabídky. Ceny se zadávají (musí být uvedeny)
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ke každé požadované položce. Sazby zahrnují veškeré daně, cla a další
závazky, které nejsou v nabídce uvedené zvlášť.
5.2 Další vyžadované součásti nabídky
 Požadované doklady ke splnění kvalifikace dle kapitoly 3 těchto
podmínek.
 Krycí list nabídky: Pro sestavení krycího listu může uchazeč použít přílohu č.
3 – Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje:
název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně
osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena
zpracovaná podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za
uchazeče jednat.
 Návrh smlouvy o dílo s možností předfinancování projektu
6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna
pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na
cenu předmětu plnění.
7. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nabízená nejnižší cena vč. DPH.
V případě shodnosti cen je lépe hodnocena nabídka s možností dodavatele předfinancovat
zakázku, která bude zakotvena v návrhu smlouvy o dílo.
8. Další podmínky a předpoklady pro plnění zakázky
8.1. Práva zadavatele a podmínky zrušení zadávacího řízení
 Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit do doby uzavření
smlouvy bez udání důvodu.
 Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění
případné mimořádně nízké nabídkové ceny.
8.2. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla
narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak
jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v
rámci zadání zakázky.
8.3. Podáním nabídky uchazeč uznává bez výhrad všechny podmínky
zadávacího řízení a prohlašuje, že byl o nich informován a že všechny jemu
nejasné body podmínek zadávacího řízení si před podáním své nabídky vyjasnil
s oprávněnými zástupci zadavatele.
8.4. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
9. Lhůta pro podání nabídek, způsob podání, lhůta, po kterou je uchazeč svojí
nabídkou vázán, místo a doba otevírání obálek
9.1. Lhůta a místo pro podání nabídek
Uchazeč o zakázku musí doručit nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek, to je do 16.3.2012 do 12:00 hod.
Nabídky lze podat poštou nebo osobně po domluvě se zadavatelem na adrese
zadavatele zakázky: Za okamžik převzetí nabídky je považováno její fyzické
doručení.
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9.2.
Nabídky s doklady k prokázání splnění kvalifikací jsou uchazeči povinni podat
písemně, v uzavřené obálce označené názvem zakázky Najdi poklad ve svém regionu
(dodávka a instalace mobiliářů a značení na pěších stezkách), nápisem
„NEOTVÍRAT“, dále zde musí být uvedeno jméno a adresa uchazeče.
9.4. Uchazeč je vázán svojí nabídkou do doby ukončení realizace projektu.
9.3. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek bude, proběhne 19.3.2012 ve 13.00 hod.
10.
Přílohy
příloha č. 1 příloha č. 2 příloha č. 3 příloha č. 4 -

zadávací dokumentace:
rozpis požadovaných prací a dodávek
vzor čestného prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů
krycí list nabídky
fotodokumentace způsobu možného provedení

11. Struktura nabídky:
Krycí list včetně identifikačních údajů žadatele – příloha
Plná moc pro osobu oprávněnou podat nabídku za uchazeče (je-li
relevantní)
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních požadavků
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení uchazeče (osoby oprávněné jednat za uchazeče) o
pravdivosti všech údajů obsažených v předkládané nabídce
Nabídková cena
V Rostěnicích dne ……………………………..

…………………………………..
PODPIS
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Příloha č.1

Podrobný rozpis požadovaných prací a dodávek
Vybraná dodavatelská firma bude dodávku a související práce fakturovat zvlášť každému
odběrateli dle pravidel uvedených v zadávací dokumentaci.

Odběratel č. 1: MAS Společná cesta, o.s.
Popis dodávky / práce

Maximální cena s
DPH

Dodávka a instalace mobiliáře:
- 12 ks zastřešených dřevěných
odpočívadel se stolem a dvěma
lavicemi vč. desky s rámem na
infotabuli (na infotabuli o rozměru max
1000x600 mm a min.480x550 mm).
Minimální rozměr odpočívadla
v půdorysu: šířka 2 100 x hloubka
2 500 x výška 2 400 mm, sedací část o
min. šířce 1 800 x hloubce 1 800 mm.
Provedení nosných částí z polokulatiny.
Viz. příloha č. 4 způsobu možného
provedení foto č.1
- 4 ks informačních tabulí (na infotabuli o
rozměru max. 1000x600 mm ) viz.
příloha č. 4 foto č.3
- 4 ks laviček (provedení kov a plast –
městský mobiliář)
- 4 ks odpadkových košů – dřevěné
provedení
- 2 ks stojany na kola (kov)
- 29 ks dřevěných kůlů
- 61 ks plastových směrových šipek
- 24 ks plastových cedulí s nápisem viz.
příloha č. 4 foto č.2
- 6 ks velkých dřevěných rozcestníků z
kulatiny se stříškou viz. příloha č. 4
foto č.4
- Barevné značení stezky v délce 39 km
- Doprava a montáž
Dřevěné konstrukce a části s povrchovou
úpravou vč. nátěrů.
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Datum dodání

15. 06. 2012
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Odběratel č. 2 Na cestě k prosperitě
Popis dodávky / práce

Maximální cena
s DPH

Datum dodání

Dodávka a instalace mobiliáře:
19 ks zastřešených odpočívadel se
stolem a dvěma lavicemi vč. desky
s rámem na infotabuli (rozměry
infotabule max. 1000 x 600 mm a min.
480x550 mm). Minimální rozměr
odpočívadla v půdorysu: šířka 2 100 x
hloubka 2 500 x výška 2 400 mm,
sedací část o min. šířce 1 800 x
hloubce 1 800 mm. Provedení nosných
částí z polokulatiny. Viz. příloha č. 4
možného provedení foto č.1
- 13 ks zastřešených odpočívadel se
stolem a dvěma lavicemi. Minimální
rozměr odpočívadla v půdorysu: šířka
2 100 x hloubka 2 500 x výška 2 400
mm, sedací část o min. šířce 1 800 x
hloubce 1 800 mm. Provedení nosných
částí z polokulatiny.
- 12 ks dřevěných kůlů
- 12 ks plastových směrových šipek
- 85 ks plastových cedulí viz. příloha č. 4
foto č.2
- 17 ks velkých dřevěných rozcestníků se
stříškou viz. příloha č. 4 foto č.4
- Barevné značení stezky v délce 46 km
- Doprava a montáž
Dřevěné konstrukce a části s povrchovou
úpravou vč. nátěrů.
-
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Příloha č.3

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zakázka, která je zadávána podle bodu 11 „Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem
dotace“ Obecné části Pravidel Programu rozvoje venkova
Název:

Najdi poklad ve svém regionu
(dodávka a instalace mobiliářů na pěších stezkách)
1. Základní identifikační údaje

1.1. Odběratel č. 1
Název:

Místní akční skupina Společná cesta,
občanské sdružení

Sídlo:

Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682
01 Vyškov

Tel./fax:

+420 725137765

e-mail:

mas.spolecnacesta@seznam.cz

IČ:

26986591

1.2. Odběratel č. 2

………………………….
Na cestě k prosperitě, o.s.

Název:
Sídlo:

Doloplazy 15, 798 26 Doloplazy

Tel./fax:

776149273

e-mail:

nacestekprosperite@seznam.cz

IČ:

27035077

1.3. Uchazeč
Název
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
e-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
e-mail:
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2. Formulář nabídkové ceny v CZK „nejvýše přípustné“
Položka

Cena bez
DPH

Výroba a instalace mobiliáře na území
MAS – Společná cesta:
- 12 ks zastřešených dřevěných
odpočívadel se stolem a dvěma
lavicemi vč. desky s rámem na
infotabuli (na infotabuli o rozměru
max 1000x600 mm a min.480x550
mm). Minimální rozměr odpočívadla
v půdorysu: šířka 2 100 x hloubka
2 500 x výška 2 400 mm, sedací
část o min. šířce 1 800 x hloubce
1 800 mm. Provedení nosných částí
z polokulatiny. Viz. příloha č. 4
způsobu možného provedení foto č.1
- 4 ks informačních tabulí (na
infotabuli o rozměru max. 1000x600
mm ) viz. příloha č. 4 foto č.3
- 4 ks laviček (provedení kov a plast –
městský mobiliář)
- 4 ks odpadkových košů – dřevěné
provedení
- 2 ks stojany na kola (kov)
- 29 ks dřevěných kůlů
- 61 ks plastových směrových šipek
- 24 ks plastových cedulí s nápisem
viz. příloha č. 4 foto č.2
- 6 ks velkých dřevěných rozcestníků
z kulatiny se stříškou viz. příloha č.
4 foto č.4
- Barevné značení stezky v délce 39
km
- Doprava a montáž
Dřevěné konstrukce a části
s povrchovou úpravou vč. nátěrů.
Výroba a instalace mobiliáře na území
MAS Na cestě k prosperitě:
- 19 ks zastřešených odpočívadel se
stolem a dvěma lavicemi vč. desky
s rámem na infotabuli (rozměry
infotabule max. 1000 x 600 mm a
min. 480x550 mm). Minimální
rozměr odpočívadla v půdorysu:
šířka 2 100 x hloubka 2 500 x výška
2 400 mm, sedací část o min. šířce
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1 800 x hloubce 1 800 mm.
Provedení nosných částí
z polokulatiny. Viz. příloha č. 4
možného provedení foto č.1
- 13 ks zastřešených odpočívadel se
stolem a dvěma lavicemi. Minimální
rozměr odpočívadla v půdorysu:
šířka 2 100 x hloubka 2 500 x výška
2 400 mm, sedací část o min. šířce
1 800 x hloubce 1 800 mm.
Provedení nosných částí
z polokulatiny.
- 12 ks dřevěných kůlů
- 12 ks plastových směrových šipek
- 85 ks plastových cedulí viz. příloha
č. 4 foto č.2
- 17 ks velkých dřevěných rozcestníků
se stříškou viz. příloha č. 4 foto č.4
- Barevné značení stezky v délce 46
km
- Doprava a montáž
Dřevěné konstrukce a části
s povrchovou úpravou vč. nátěrů.
3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat
Podpis oprávněné
osoby:
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
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Příloha č.2

Čestné prohlášení

Prohlašujeme tímto, že společnost/ fyzická osoba ………………….…………., se sídlem
………………………….………… ke dnešnímu dni:

a) nebyl/a pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání,
b) na majetek společnosti/fyz.osoby není prohlášen konkurz nebo návrh na
prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo
vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
c) dodavatel není v likvidaci.

Prohlášení podepisuji jako

……………………………………………………………….
(např. fyzická osoba podnikající na základě živnostenského
oprávnění či jiného zvláštního předpisu, jednatel, odpovědný
zástupce atd.: jedná se pouze o demonstrativní výčet)

V ………………..…… dne ………………..

………………………………………
jméno, podpis
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Příloha č.4

Fotodokumentace způsobu možného provedení
Foto č.1 Odpočívadlo se stříškou

Foto č.2 Plastové cedule

Foto č. 3 Infotabule

Foto č.4 Rozcestník se stříškou
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