OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY
1. Zadavatel:
Masarykova základní škola Polička,
Horní Předměstí, nábř. Svobody 447
572 01 Polička
IČO: 43509541
Zadavatel není plátce DPH
Ředitelka Mgr. Lenka Novotná
Zastoupení
Zadavatel se pro účely výběrového řízení nechal zastoupit. Vzhledem k tomu, že se nejedná o
zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách, rozsah zastoupení je vymezen pouze analogicky
k zákonu 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Název: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Sídlo: Veveří 3163/111, 616 00 Brno
IČ: 29377099
Kontaktní osoba ve věci zakázky: Luboš Novosad
lubos.novosad@vyberove-rizeni.info
2. Název zakázky:
Zahradní a sadové úpravy - Masarykova základní škola Polička
Zadávané v uzavřené výzvě v souladu s:
METODICKÝM POKYNEM PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020
Verze: 4
Realizované v rámci projektu s názvem:
Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy, Masarykova základní škola Polička
Registrační číslo:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004351
Operační program/výzva :
Integrovaný regionální operační program (dále jen jako „Program“) IROP
Jsou-li v zadávacích podmínkách a jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, nebo odkazy
na konkrétní technická řešení, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel
umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení splňující zadávací podmínky.
3. Druh zakázky:
Dodávky (dodávka a sadba rostlin a souvisejících prvků)
4. Lhůta pro podání nabídky:
6. 4. 2021 v 14:00 hodin
5. Místo pro podání nabídky:
Masarykova základní škola Polička,
Horní Předměstí, nábř. Svobody 447
572 01 Polička
IČO: 43509541
Zadavatel není plátce DPH
Ředitelka Mgr. Lenka Novotná

6. Předmět zakázky:
Dodávky (dodávka a sadba rostlin a souvisejících prvků)
Jedná se o dodávku, resp. osazení rostlin a instalace souvisejících prvků dle technické specifikace.
Podrobný a závazný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v technické specifikaci, jejíž
součástí je položkový rozpočet. Uchazeč je povinen splnit veškeré požadavky zadávací i technické
specifikace. V případech, kdy technická specifikace technických a herních prvků stanovuje
požadavek na rozměry, umožňuje zadavatel odchylku +/-10%, stejně tak je možné použít v
případě materiálu dub i akát případně jejich kombinaci.
Příloha č. 2 technická specifikace
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
635 000 Kč bez DPH
7. Kritéria hodnocení:
Ekonomická výhodnost nabídky
Váha (v %)
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH
60
Garantovaná délka záruky dodávek (herních a technických prvků)
40
Minimum
2
roků
Maximum
5
roků
7.1 Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií:
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH
nejnižší
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH
hodnocená
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH
Garantovaná délka záruky dodávek (herních a technických prvků)
hodnocená
Garantovaná délka záruky dodávek
(herních a technických prvků)
nejvyšší
Garantovaná délka záruky dodávek
(herních a technických prvků)

x

60

x

40

8. Způsob jednání s účastníky:
Zadavatel nebude jednat s účastníky, podkladem pro podpis smlouvy bude pouze nabídka
uchazeče.
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uchazeč je povinen předložit nabídku v plném souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka bude
zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za uchazeče. Zadavatel nepřipouští podání nabídky elektronickými prostředky a
nástroji.
Uchazeč v rámci své nabídky předloží podrobnou technickou specifikaci (oceněný výkaz výměr) s
popisem nabízeného plnění, z níž bude dostatečně zřejmé, že uchazečem nabízené plnění splňuje
veškeré technické podmínky stanovené zadavatelem v technické specifikaci.
Příloha č. 2 Technická specifikace

Nabídka bude předložena v jednom originále (viditelně označeném „ORIGINÁL“) a v elektronické
kopii (v běžně dostupném formátu) na CD/DVD nosiči. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou
zabezpečeny resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.
Nabídka bude uložena v řádně uzavřené obálce, opatřené podpisem nebo razítkem tak, aby obálku
nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození těchto
ochranných prvků a na obálce bude adresa, na kterou je možné zaslat oznámení. Obálka s
nabídkou bude označené názvem veřejné zakázky:
Zahradní a sadové úpravy - Masarykova základní škola Polička

NEOTEVÍRAT

Uchazeč předloží nabídku v této struktuře:
Titulní list (název zakázky, název a sídlo uchazeče, IČ, telefon a e-mailový kontakt)
Obsah nabídky
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Technická specifikace
Příloha č. 3 Prokázání kvalifikace
Prohlášení k prokázání splnění kvalifikace podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče, nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče – v takovém případě bude přiložen doklad,
z něhož plyne oprávnění jednající osoby jednat za uchazeče. Tento doklad bude předložen v
originále nebo úředně ověřené kopii.
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo
Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, nebo osobou
oprávněnou jednat za uchazeče – v takovém případě bude přiložen doklad, z něhož plyne
oprávnění jednající osoby jednat za uchazeče. Tento doklad bude předložen v originále nebo
úředně ověřené kopii.
10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy. Uchazeč stanoví
nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění. Nabídková cena bude uvedena v české měně (Kč) a
u celkové nabídkové ceny bude uvedena cena bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH a cena včetně
DPH. Nabídková cena bude stanovena jako pevná a nejvýše přípustná.
11. Doba a místo plnění zakázky:
Místo plnění zakázky:
st.p.č. 1121 k.ú. Polička
Doba plnění (realizace zakázky):
Nejpozději do 30 kalendářních dní od výzvy k plnění
12. Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek
13. Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o
vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v
předchozí větě.
Adresa pro doručování dodatečných informací (zadavatel preferuje emailovou korespondenci s
žádostí o potvrzení doručení)
Název: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Sídlo: Veveří 3163/111, 616 00 Brno
IČ: 29377099
Kontaktní osoba ve věci zakázky: Luboš Novosad
lubos.novosad@vyberove-rizeni.info
14. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Kvalifikaci splní uchazeč, který v rámci nabídky čestně prohlásí, že:
1. splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 74 odst. 1 až 3 zákona 134/2016 o
zadávání veřejných zakázek
2. splňuje profesní kvalifikační předpoklady uvedené v § 77 odst. 1 zákona 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
15. Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny formou závazného návrhu smlouvy, který je
přílohou zadávací dokumentace. V návrhu smlouvy uchazeč doplní pouze chybějící údaje, tj.:
Identifikační údaje Uchazeče
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH
Garantovaná délka záruky dodávek (herních a technických prvků)
16. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:
Zadavatel nepožaduje specifikaci poddodavatelů v rámci podání nabídky.
17. Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění proběhne dne 29. 3. 2021 v 14:00 hod se srazem účastníků v místě plnění.
18. Přílohy zadávacích podmínek:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Technická specifikace
Příloha č. 3 Prokázání kvalifikace
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo
V Poličce dne 22.3.2021 Mgr. Lenka Novotná……………………..

Digitálně

Mgr.
podepsal Mgr.
Novotná
Lenka Lenka
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