
Zadavatel:   
Základní škola Vysočany, okres Blansko, se sídlem Vysočany 42, 679 13 Sloup v Moravském krasu 
IČO: 62073435 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

 

Základní škola Vysočany, okres Blansko, 

veřejný zadavatel,  

tímto vyzývá  

 

 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 

 

 

Název projektu:  „Společně krok za krokem životem i přírodní 
zahradou“ 

 

Druh zakázky: dodávky a služby 
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1. Identifikační údaje zadavatele  

Základní škola Vysočany, okres Blansko, 

Vysočany 42, 679 13 Sloup v Moravském krasu 

IČ:               62073435             

Zastoupená:  Mgr. Janou Sehnalovou, ředitelkou 

Telefon:        +420 516 435 691 

E-mail:         zs.vysocany@tiscali.cz 

2. Název zakázky:  

„Společně krok za krokem životem i přírodní zahradou“ 

3. Druh zakázky: 

dodávky a služby 

4. Financování předmětu zakázky: 

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě 

rozhodnutí ministra životního prostředí. 

5. Lhůta pro podání nabídky: 

datum 13. 12. 2018, 13:00 hodin 

6. Místo pro podání nabídky: 

Základní škola Vysočany, okres Blansko, 

Vysočany 42, 679 13 Sloup v Moravském krasu 

7. Předmět zakázky: 

Předmětem je rekonstrukce zahrady základní školy. Návrh počítá s vytvořením přírodní 

zahrady ZŠ, s použitím přírodních materiálů, ekologických řešení a s důrazem na 

ekologickou výchovu dětí. 

Podrobnější specifikace předmětu zakázky je přístupná v zadávací dokumentaci, 

v přílohách Výzvy.  

 

8. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 

45000000-7 - Stavební práce  
45112712-9 - Krajinné úpravy zahrad  
77300000-3 - Zahradnické služby 

 

9. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH: 400.000,- Kč bez DPH 

10.  Prohlídka místa plnění: 

datum 22. 11. 2018, 13 hodin 

 

11. Kritéria hodnocení: 

Nejnižší nabídková cena. 
 

12. Způsob podání nabídek 

Nabídky se podávají osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky „Veřejná zakázka – 
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Společně krok za krokem životem i přírodní zahradou – Neotvírat“ opatřených na 

uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního 

zástupce, je-li právnickou osobou. 

  

Při posuzování o včasném či opožděném podání nabídky je rozhodující otisk podacího 

razítka podacího místa zadavatele.  

 

Nabídku není možné podat v el. podobě. 

13. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 

1) Identifikační údaje dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, 

IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele 

(statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu 

2) Krycí list nabídky + Oceněný soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu 

se zadávacími podmínkami. 

4) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče včetně 

nabídková cena za zpracování díla 

5) Návrh harmonogramu prací 

6) Doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace (např. VOR) 

 

Nabídku prosíme připojit i v el.podobě na datovém nosiči. 

14. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 

Cena uvedená v nabídce bude uchazečem výslovně označená jako maximální, pevná a 

nejvýše přípustná, přičemž v ní budou započteny veškeré náklady.  

Cena bude stanovena jako cena bez DPH, DPH samostatně a cena včetně DPH.  

Cena bude zpracována dle přiloženého výkazu výměr. 

 

Uchazeč doloží nabídkovou cenu: 

- položkovými rozpočty 

- vyplněním údaje v krycím listu rozpočtu 

- doplněním údajů do návrhu smlouvy o dílo 

15. Doba a místo plnění zakázky: 

Realizace dodávky bude zahájena nejpozději dne:     1. 4. 2019 

Stavba bude dokončena max. do:                            31. 12. 2019                   

 

Konkrétní určení místa plnění: místo plnění zakázky je na adrese sídla zadavatele – 

Vysočany – Molenburk 42, 679 13 Sloup v Moravském krasu 

Požadavky na varianty nabídek: 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

16. Vysvětlení zadávacích podmínek: 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná 

žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek. 

17. Kvalifikace dodavatelů 

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti, a to dle § 77 odst. 1 ZZVZ 

předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 

předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

18. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky: 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. 
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Zadavateli byla na předmět veřejné zakázky přiznána dotace, dodavatel je povinen v rámci 

provádění veřejné zakázky dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem 

dotace. Dodavatel musí minimálně do konce roku 2030 uchovávat veškerou dokumentaci 

a doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, a zároveň minimálně do 

konce roku 2030 k nim umožnit přístup oprávněným orgánům. 

18. Obchodní podmínky: 

Zadavatel vymezil obchodní podmínky v rámci zadávacích podmínek formou závazného 

textu budoucího návrhu smlouvy o dílo. 

19. Přílohy zadávacích podmínek: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Krycí list rozpočtu + slepý položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Smlouva o dílo (návrh) 

 

 

V Blansku dne 15. 11. 2018 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Sehnalová, ředitelka 


