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CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení
Název zakázky: Karibuni – výběh B pro slony africké
Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2017-023162
Evidenční číslo zakázky: Z2017-023162
Datum uveřejnění ve VVZ: 23. 8. 2017 2:00:02
Název zadavatele: ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace
IČO zadavatele: 00090026
Oddíl I: Zadavatel
I.1)
Název a adresa
Úřední název: ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace
IČO: 00090026
Poštovní adresa: Lukovská 112
Obec: Zlín
PSČ: 76314
Země: CZ
Kontaktní osoba: Ing. Božena Antoláková
Tel.: +420 778402425
E-mail: antolakova@zoozlin.eu
Kód NUTS: CZ07
Hlavní adresa: (URL): http://www.zoozlin.eu/
Adresa profilu zadavatele: (URL): https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00090026
I.2)
Komunikace
Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL):
https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00090026
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
na následující adresu: (uveďte prosím příslušnou adresu)
MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1)
Popis
II.1.1)
Název
Karibuni – výběh B pro slony africké
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Stavební práce
Hlavní kód CPV: 45000000
Kód NUTS: CZ07
II.1.3)
Stručný popis
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výstavba venkovního výběhu pro slony africké v rámci nového území zoologické zahrady Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku Zlín - Lešná. Součástí řešeného území je venkovní výběh včetně mechanické
bariéry a elektrického ohradníku na jeho hranici, náhradní zdroj pro elektrický ohradník, napojení území na komunikaci, propojovací
koridor se stávajícím venkovním výběhem slonů včetně mostku přes potok, vodní plocha (vodní nádrž) tj. dílo, které zasahuje do
Lukovského potoka a dále napojení výběhu na elektrickou energii.
II.1.4)
Informace o variantách
II.1.5)
Informace o vyhrazené veřejné zakázce
II.1.6)
Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
II.1.7)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.8)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2)
Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)
Celková předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 23920000,00
II.3)
Časový rámec
II.3.1)
Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání ve dnech: 231
II.4)
Informace o částech
II.4.1)
Dělení na části
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.5)
Popis části
II.5.1)
Název části
II.5.2)
Popis části zakázky
II.5.3)
Dodatečné CPV a NUTS kódy
II.5.4)
Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 23920000,00
II.5.5)
Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení
Doba trvání ve dnech: 231
II.5.6)
Údaj o hodnotících kritériích
Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena
Další informace o hodnotících kritériích: Nejnižší nabídková cena bez DPH a bez opce
II.5.7)
Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast
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Datum: (dd.mm.rrrr): 25.09.2017
Místní čas: (hh:mm): 13:00
Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek
Datum: (dd.mm.rrrr): 25.09.2017
Místní čas: (hh:mm): 13:05
Místo: zasedací místnost MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Za každého dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, může
být přítomna při otevírání obálek jedna osoba. Touto osobou může být statutár.orgán dodavatele u právnické osoby, nebo fyzická osoba
nebo jiná osoba zmoc. statutárním orgánem dodavatele právnické osoby či fyzickou osobou. V tomto případě doloží osoba přítomna
otevírání obálek originál, nebo úředně ověřenou kopii plné moci

Oddíl III: Řízení
III.1)
Popis
III.1.1)
Druh řízení
Otevřené řízení
III.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení
III.2)
Hodnotící kritéria
III.2.1)
Hodnotící kritéria
Nejnižší nabídková cena
Další informace o hodnotících kritériích: Nejnižší nabídková cena bez DPH a bez opce
III.2.2)
Informace o elektronické aukci
(podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny v zadávací dokumentaci)
III.3)
Administrativní informace
III.3.1)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: (dd.mm.rrrr): 25.09.2017
Místní čas: (hh:mm): 13:00
III.3.2)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast
český jazyk a další jazyk/jazyky: (uveďte prosím)
Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny
překladem do českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzděklání, které, jsou-i požadovány, lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona předkládat
v latinském jazyce.
III.3.4)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: (dd.mm.rrrr): 25.09.2017
Místní čas: (hh:mm): 13:05
Místo: MCI SERVIS s.r.o.
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Za každého dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek,
může být přítomna při otevírání obálek jedna osoba. Touto osobou může být statut. orgán dodavatele u právnické osoby, nebo fyzická osoba
nebo jiná osoba zmoc. statutár. orgánem dodavatele právnické osoby či fyzickou osobou. V tomto případě doloží osoba přítomna otevírání
obálek originál, nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Oddíl V: Doplňující informace
V.1)
Další informace
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opce: 23 920 000,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opce:
21 920 000,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota opce: 2 000 000,- Kč bez DPH Maximální nabídková cena veřejné zakázky bez opce: 21
920 000,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opčního práva ve výši 21 920 000,-Kč bez DPH je maximální cena za
dílo, která nesmí být v nabídce dodavatele překročena. Zadavatel umožní dodavatelům v souladu s § 97 zákona prohlídku místa plnění.
Prohlídka místa plnění se koná dne 6.9.2017 v 10:00 hodin. Sraz účastníků je před budoucím místem plnění – před sezónním vstupem do
ZOO. Prohlídky místa plnění se mohou účastnit nejvýše dva zástupci dodavatele. Účast na prohlídce místa plnění je na vlastní riziko
dodavatelů. Zadavatel požaduje v souladu s § 41 zákona poskytnutí jistoty ve výši 400 000,-Kč formou bankovní záruky, pojištěním záruky
nebo složením peněžní částky (peněžní jistota) na účet zadavatele č. 279119390/0300, variabilní symbol (evid.č.VZ), konstantní 558,
specifický symbol IČ dodavatele.
V.2)
Datum odeslání tohoto oznámení
22.08.2017
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