ÚŘEDNÍ DESKA
Veřejná zakázka:
„DĚTSKÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
SLUNÍČKO“
Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle metodického pokynu č.32/2016
Na postup zadavatele při zadávání této veřejné zakázky se neaplikují postupy podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud je v této výzvě uveden odkaz na
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), jde jen o
podpůrnou aplikaci právní úpravy za účelem zachování maximální srozumitelnosti a určitosti
této výzvy a požadavků zadavatele v ní uvedených.
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s názvem
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Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Metodického pokynu č. 32/2016
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zachování maximální srozumitelnosti a určitosti této výzvy a požadavků zadavatele v ní
uvedených.
Obsah:
1. Identifikační údaje zadavatele
2. Předmět veřejné zakázky
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče
5.1. Základní kvalifikační předpoklady a ekonomická a finanční způsobilost
5.2. Profesní kvalifikační předpoklady
5.3. Technické kvalifikační předpoklady
6. Obchodní a platební podmínky
7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
8. Požadavky na Obsah nabídky
9. Formální požadavky na zpracování nabídky
10. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení
11 .Lhůta, místo a způsob podávání nabídek
12. Další podmínky a informace k zadávacímu řízení
13. Lhůta vázanosti nabídkou
Přílohy:
1. Technická specifikace předmětu plnění
2. Krycí list nabídky
3. Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční
způsobilosti
4. Prohlášení podle § 68 odst. 3 Zákona
5. Návrh smlouvy o dílo
6. Prohlášení o vázanosti nabídkou

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Mateřská škola Sluníčko
Štefánikova 373
Hradec Králové 50011
IČ: 71000747
Kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky:
Mgr. Eva Kotková, tel.: 602 651 169, e-mail: info@skolkaslunicko.cz

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Dle ustanovení § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) se
jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na vybudování dětského sportovního hřiště.
2.1.Předmětem plnění této veřejné zakázky je: vybudování dětského sportovního hřiště pro
relaxaci a sport. Hřiště bude z elastického litého povrchu bez spojů, graficky upravené a
v barevném provedení. Požadované plnění podzim září 2018 až říjen 2018.
3.PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky činí 360.000,- Kč bez DPH. Zadavatel není
plátcem DPH, rozhodující pro něj je proto nabídková cena vč. DPH. Zadavatel proto stanoví
jako nepřekročitelnou a nejvýše přípustnou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve
výši 435.000,- Kč vč. DPH.
V případě, že nabídková cena vč. DPH uchazeče bude vyšší, než předpokládaná hodnota
zakázky vč. DPH, bude taková nabídka ze zadávacího řízení vyloučena pro nesplnění podmínek
této výzvy.
4.DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Štefánikova 373, Hradec Králové. Doba plnění září
2018 až říjen 2018. Předmět plnění veřejné zakázky musí být ukončen nejpozději do
3.10.2018.
5.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
UCHAZEČE
Uchazeč, který podá nabídku do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, je
povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části výzvy
k podání nabídek (dále jen „Výzva“). Splnění stanovených kvalifikačních předpokladů je
podmínkou pro hodnocení nabídky uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče
k předložení dalších informací a dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Veškeré požadované doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v
prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90-ti dnů.

Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen k výzvě zadavatele před uzavřením
smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. V případě, že by vybraný uchazeč byl zadavatelem k předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií vyzván, a tyto nepředložil, neposkytne tak zadavateli řádnou
součinnost potřebnou k uzavření smlouvy a k uzavření smlouvy bude vyzván uchazeč, který
se umístil jako další v pořadí.
5.1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele
v rozsahu dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), j) a k) zákona o veřejných
zakázkách, a to předložením čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou této Výzvy.
5.2.Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle §
54 písm. a) a b) a d) zákona o veřejných zakázkách, předložením následujících listin:
Kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona:
Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 písm.
a) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, či výpisu
z jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán.
Kvalifikace podle § 54 písm. b) zákona:
Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 písm.
b) zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
5.3.Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1
písm. a) Zákona, a to předložením seznamu významných dodávek, který musí obsahovat
nejméně tři (3) významné dodávky, které uchazeč realizoval v posledních třech (3) letech před
podáním nabídek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být
pro každou významnou dodávku uvedenou v seznamu:
1. Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byla tato dodávka dodána
veřejnému zadavateli,
2. Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla dodávka dodána jiné osobě než veřejnému
zadavateli,
3. Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné
osvědčení dle bodu 2 od této osoby získat z důvodů na její straně.
Za významnou dodávku zadavatel považuje dodávku v hodnotě nejméně 500.000,- Kč bez
DPH.

6.OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, SANKCE
Obchodní a platební podmínky vymezující rámec smluvního vztahu, jsou podrobně vymezeny
v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou této Výzvy. Uchazeč není oprávněn do textu návrhu
smlouvy zasahovat kromě doplnění chybějících údajů.
Vybraný uchazeč je povinen předložit zadavateli nejpozději při podpisu smlouvy o dílo
originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, kterou je sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně možných škod způsobených
pracovníky zhotovitele díla. Nepředložení této pojistné smlouvy bude považováno za
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.
Uchazeč je povinen připojit k návrhu smlouvy o dílo seznam subdodavatelů, kteří se budou
podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, a jejichž podíl na plnění předmětu veřejné zakázky
bude činit nejméně 10 % úhrady. Do seznamu je uchazeč povinen doplnit věcné vymezení části
předmětu plnění, které bude subdodavatel zajišťovat na místo uchazeče, a dále výši podílu na
úhradě v procentech. Změna subdodavatele je možná jen se souhlasem Zadavatele za podmínek
uvedených v návrhu smlouvy o dílo.
7.POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Uchazeč je povinen do nabídkové ceny zahrnout náklady na provedení všech plnění
souvisejících a nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění veřejné zakázky.
Celková cena za jednotlivé prvky, jakož i celková cena zařízení bude dopočtena automaticky.
Uchazeč dále doplní cenu za dopravu. Cena celkem bez DPH, DPH samostatně a cena celkem
vč. DPH bude dopočtena automaticky.
Cenu celkem vč. DPH je uchazeč povinen uvést na krycím listu nabídky.
Nabídková cena musí být stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu
nelze v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky navyšovat. Nabídkovou cenu doplní uchazeč
na krycí list nabídky a dále do návrhu smlouvy o dílo. Vyplněný položkový rozpočet bude tvořit
přílohu č. 1 návrhu smlouvy. Cena plnění bude navýšena o DPH dle platných právních předpisů
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
8.POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla členěna v souladu s níže uvedenými pravidly:
a) krycí list nabídky
b) návrh smlouvy v elektronické podobě na nosiči CD
c) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční
způsobilosti
d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
e) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
f) čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 Zákona
g) návrh smlouvy o dílo včetně příloh, tj. naceněného položkového rozpočtu (výkazu výměr) a
seznamu subdodavatelů
h) prohlášení o vázanosti nabídkou

9.FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
a) nabídka bude zpracována v písemné formě, a to v českém jazyce v souladu s požadavky
zadavatele uvedenými v této Výzvě;
b) nabídka bude podána v jednom (1) vyhotovení v listinné podobě. Návrh smlouvy včetně
příloh bude dále předložen v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu .doc, .docx, .rtf, .xls
nebo .xlsx;
c) návrh smlouvy a jakékoli další dokumenty v nabídce vypracované uchazečem za účelem
prokázání splnění zadávacích podmínek (vedle návrhu smlouvy rovněž všechna čestná
prohlášení) musí být podepsány uchazečem nebo statutárním orgánem uchazeče. V případě
podpisu jinou osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby
součástí nabídky;
d) nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nebude
obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl;
e) nabídka včetně příloh bude svázána a bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s
jednotlivými listy, např. provázána šňůrkou s přelepením volných konců a opatřena na přelepu
razítkem a podpisem uchazeče;
f) všechny listy nabídky budou ve spodním okraji očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou
řadou počínaje číslem 1 na straně Krycí list nabídky, a to bez ohledu na případné vnitřní
číslování dokumentu, který je vložen do nabídky dle pokynů této Výzvy;
10.HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Zadavatel seřadí nabídky uchazečů
podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka
uchazeče, která bude obsahovat nejnižší cenu vč. DPH. Předmětem hodnocení je nabídková
cena vč. DPH.
11.LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Nabídky se podávají písemně v listinné formě. Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně
poštou v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
– „DĚTSKÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ NA MŠ SLUNÍČKO“ – NEOTVÍRAT“ opatřených
na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního
zástupce, je-li právnickou osobou.
Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele:
Mateřská škola Sluníčko
Štefánikova 373
Hradec Králové 500 11
Nabídky lze doručovat poštou, osobně.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. července 2018 v 12:00 hodin.
Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek. O této skutečnosti bude
uchazeč bezodkladně informován na adresu uvedenou na obálce.
Za rozhodující pro doručení nabídek je považován okamžik převzetí nabídek na adrese pro
doručování nabídek uvedené výše.
Otevírání obálek se uskuteční dne 1. srpna 2015 v 10:00 hodin. Otevírání obálek se uskuteční
v sídle zadavatele na adrese:

Mateřská škola Sluníčko, Štefánikova 373, Hradec Králové 500 11
12.DALŠÍ PODMÍNKY A INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné
zakázce.
Tato Výzva vč. všech příloh je zároveň zadávací dokumentací.
Zadavatel vyzve k uzavření smlouvy uchazeče, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější.
V případě, že vybraný uchazeč neposkytne součinnost k uzavření smlouvy nebo odmítne
smlouvu uzavřít, vyzve zadavatel k uzavření smlouvy uchazeče, který podal druhou
nejvhodnější nabídku. Pokud nebude uzavřena smlouva s druhým v pořadí, vyzve zadavatel k
uzavření smlouvy uchazeče, který podal třetí nejvhodnější nabídku.
Přílohy výzvy jsou k dispozici na vyžádání u zadavatele a zástupce zadavatele.
Žádost o dodatečné informace k zadávacímu řízení je možné podávat u zástupce zadavatele,
nejpozději však 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne
dodatečnou informaci k zadávacímu řízení vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení
žádosti o dodatečnou informaci.
Komunikace s uchazeči v rámci zadávacího řízení bude probíhat přednostně elektronicky.
Uchazeči jsou povinni potvrdit doručení písemnosti od zadavatele doručené na sdělený e-mail
vždy nejpozději do 24 hodin od doručení.

13.LHŮTA VÁZANOSTI NABÍDKOU
Uchazeči jsou vázáni podanou nabídkou nejméně po dobu 3 měsíců ode dne konce lhůty pro
podání nabídky. Vybraný uchazeč a dále uchazeči, se kterými je možné uzavřít smlouvu, jsou
vázáni svou nabídkou až do doby uzavření smlouvy. Vzor prohlášení o vázanosti nabídkou je
uveden v příloze č této Výzvy.

V Hradci Králové dne 10. července 2018

……………………………..
Mgr. Eva Kotková - ředitel

