
Výzva 
 

k podání nabídky na zhotovení stavby 
„ Výstavba tréninkového fotbalového h řiště“  

 
V souladu s §§ 6 a 18 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění, Vám zasíláme výzvu 
k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací na stavbě „Výstavba 
tréninkového fotbalového h řišt ě“  v Žandově v rozsahu ZD a přiloženého výkazu výměr. Zakázka není 
zadávaná podle zákona o veřejných zakázkách.  
 
a) Identifika ční údaje ve řejného zadavatele: 

 
Zadavatel : Město Žandov ……………………… 
Sídlo: Náměstí 82, 471 07 Žandov 

Zastoupený : Zbyňkem Polákem, starostou 
IČO:  00261131   

 

Kontaktní místo: 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4,  Praha 
Pracoviště Hrnčířská 2985 
470 01 Česká Lípa 
Telefon: 481 131 548 

 Kontaktní osoba : Helena Zochová, mobil.tel.č. 605283953 
 e-mail : zochova@clnet.cz 

   
  
b) Informace o druhu a p ředmětu ve řejné zakázky  -  

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce malého rozsahu na akci  - „Výstavba tréninkového 
fotbalového h řišt ě“  v Žandově podle projektu  vypracovaného v 05/2014 ing.Michalem Burdou, Polní 1845, 407 
47 Varnsdorf, rozšířeného podle požadavků zadavatele.  

Projekt řeší výstavbu tréninkového fotbalového hřiště. Soutěž má dvě části, přičemž každou z nich může 
zadavatel omezit či zrušit. Předmětem soutěže je 

1.Část  – Přípravné a doplňkové práce  

Tato část obsahuje odstranění ornice s uložením v prostoru mezi oběma hřišti,  HTÚ prostoru hřiště s výškovým 
urovnáním +- 10cm na 258,15m. Nalezení a přerušení stáv.vodovodu, vybudování nové vodovodní přípojky ze 
stávajícího řadu v délce cca 3m, dodání a osazení odkalovacího ventilu, vybudování nové bet. 
příp.plast.vodoměrné šachty s poklopem včetně vystrojení a osazení měření a vybudování nové soukromé části 
přípojky až ke kabinám vč.propojení na stávající – současný rozvod v prostoru před kabinami. Celková délka cca 
90m. Popis viz.PD. Součástí 1.části je i realizace oplocení podél zahrádek v dl.cca 100m v provedení 
poplastované pletivo v.1,5m + dalších 2,5m sítě, oboje umístěné na pozink.ocelové sloupky do bet.patek. 
Celková výška oplocení včetně sítí je v tomto úseku 4m. Dále bude vybudováno oplocení kolem hřiště z jižní a 
západní strany v celk.délce 124m. Poplastované pletivo do v. 2m na pozinkované ocelové zabetonované sloupky 
v rozteči max.3m. Součástí oplocení bude i vybudování jednoduché dvoukřídlové brány š.3m a 3ks branek š.1m. 
Brána a branka budou mít ocelový rám z pozink.trubek s výpletem poplastovaným pletivem. Branka bude 
uzamykatelná na FAB, brána na visací zámek..      

2. část  – výstavba hřiště a bezprostředně související práce a dodávky  

Výroba vegetační vrstvy pro výstavbu hřiště včetně dovozu materiálu, výstavba travnatého hřiště o rozm.96x54m 
včetně urovnání laserovým graderem, chem.ošetření plochy, osetí, startovacího a následného 3násobného 
hnojení, výstavby drenážního systému, 2ks střídaček a 2ks branek, vybudování záchytných sítí za brankami o 
vel.1x20x6m a 1x54x6. Součástí je i napojení drenážního systému do nedalekého stávajícího systému 
vč.vybudování 2ks revisních plast šachtiček. Součástí 2.části je i vybudování zavlažovacího systému 
vč.elektrorozvodů pro ŘS, vč.dodávky a montáže čidel (min.hladina vody a dešťové), filtru viz.PD. Naložení a 
odvoz přebytečného materiálu včetně uložení a rozhrnutí. Stejně tak případný nákup a dovoz kvalitní ornice pro 
výrobu vegetační vrstvy pro výsev trávníku. 

Zjednodušený výkaz výměr (slepý rozpočet) je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje 
uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a 
případné nedostatky si vyjasnit před podáním nabídky. Pokud by se někde v text. či výkresové části objevil 
obchodní název práce dodávky nebo použité mechanizace, je možné jej nahradit rovnocennou alternativou. 

Hlavní předmět zakázky v kódech CPV 452 33 200-1 

Předpokládaný termín realizace zakázky  je nejdříve od 10/2014 do 07/2015 s možností prodloužení do 
30.9.2014. Zahájení je závislé na množství finančních prostředků. Zahájení stavby se předpokládá do 14 dnů od 
výzvy učiněné investorem. Termínem ukončení je myšleno předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání.   
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Podrobná specifikace pro část předmětu plnění a podmínky pro provedení díla jsou dále specifikovány 
v Zadávací dokumentaci (týká se hřiště vč.drenáží, zavlažování a vodovodní přípojky). 
Na stavbu může být poskytnuta dotace.  Zadávací lhůta do 15.10.2014. 
Zadavatel má právo soutěž zrušit, omezit předmět, případně realizaci stavby posunout, v závislosti na poskytnutí 
dotace a množství finančních prostředků. 
 

c) Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentaci tvoří „Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ obsahující Obchodní a technickou část, 
projektovou dokumentaci zjednodušený výkaz výměr. Zároveň obsahuje i text s minimálním požadovaným 
rozsahem SoD,  jež zadavatel požaduje vyplnit a předložit jako součást nabídky. 

Zadávací dokumentace v digitální podobě je součástí výzvy více uchazečům.  
Dodatečné vyžádání dokumentace pro ostatní uchazeče je možné písemně nebo e-mailem u zadavatele na 
kontaktním místě:  
   

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa 
Telefon, fax  : 481 131 548 

  Kontaktní osoba  : Helena Zochová, mobil.tel.č. 605283953 
  e-mail   : zochova@clnet.cz 
 
Lhůta pro vyzvednutí nebo zaslání dodatečně vyžádané zadávací dokumentace je 2 dny od objednání. 
Vyzvednutí zadávací dokumentace na kontaktním místě je možné po předchozí telefonické dohodě nebo je 
možné zaslat e-mailem. PD se poskytuje zdarma.    
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě 
písemné žádosti. Dotazy se předkládají písemnou formou na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktního místa. 

 

d) Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov okr.Česká Lípa . 
Nabídky musí být doručeny nejpozději do skončení stanovené lhůty pro podání nabídek, tj.  

Do 22.8.2014, 9:00 hod     

 

e) Požadavky na prokázání spln ění kvalifikace: 

Splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče je podmínkou pro posouzení a hodnocení jeho nabídky. Uchazeč, 
který nesplní kvalifikaci, bude zadavatelem z  řízení vyloučen. 

(Pozn.: Pro vymezení rozsahu kvalifikačních předpokladů a způsobu prokazování použil zadavatel pro 
zjednodušení a lepší orientaci uchazečů odkaz na ZVZ v platném znění, i když zadavatel nezadává zakázku dle 
zákona o veřejných zakázkách.)  

Kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který 

a) předloží čestné prohlášení podle § 50 písmeno c) o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku  

b) prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle §53 odst.1 písm. a)-k) Zákona o 
veřejných zakázkách  

Uchazeč prokáže splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením. Vítězný uchazeč 
doloží před podpisem smlouvy doklady uvedené v §53 odst.3 písmeno a) a b).Stáří dokladů max.90 dní.   

c) prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54, písm. a), b) , d) Zákona v platném 
znění, přičemž doklad dle §54 písm.b) předloží živnostenské oprávnění v rozsahu  provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování a §54 písm.d) předloží doklad o autorizací v oboru pozemní stavby   

Uchazeč prokáže splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů dokladem v prosté kopii.  

d)      prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle §56 Zákona odst.3 písm.a-c) předložením 
soupisu významných referenčních staveb na výstavbě přírodních travnatých hřišť a sportovních zařízení 
ukončených za posledních 5 let vč. IN, z toho min. dvě přírodní travnatá hřiště v IN min.1 mil.Kč/ 1 
stavbu a k těmto stavbám doloží osvědčení  objednatelů o řádném plnění.   

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie dokladů s referencemi 
a přehled referenčních staveb uvede v samostatném soupisu.  

Zadavatel připouští plnění části kvalifikačních předpokladů formou subdodavatele.  
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Ostatní požadavky zadavatele :  

- pevná cena stavby vč.DPH po celou realizaci akce 

- zahájení stavby do 14 dnů od výzvy a předání staveniště 

- Výstavbou samotné travnaté plochy hřiště nesmí být pověřen subdodavatel. 

- Zhotovitel předloží čestné prohlášení o tom, že má nebo v době podpisu SoD bude mít uzavřené pojištění 
z odpovědnosti za škody ve výši min.2mil.Kč a pojištění stavebně montážních prací ve výši min.1 mil.Kč. Kopii 
pojistné smlouvy doloží nejpozději při podpisu SoD.. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od 
data podpisu této Smlouvy. Pojištění musí být platné ještě min.30dnů od podpisu předání a převzetí stavby. 

Zvláštní zp ůsoby prokázání kvalifikace  

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro 
prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou), který nahrazuje splnění 
prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních 
předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních 
kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který 
obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání 
nabídek společně s nabídkou) a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace 
dodavatelem 

 

f) Údaje o hodnotících kritériích: 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.   

 

 

V Žandově  7.8.2014 

         

               Zbyněk Polák – starostka 
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