VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadávací řízení se neřídí zákonem
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Enviromentální vzdělávání předškolních dětí v Novém Boru
Veřejný zadavatel

Město Nový Bor
se sídlem: nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
IČ: 00260771
jednající Mgr. Jaromír Dvořák, starosta
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Operačního programu životní prostředí:
Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Primární oblast podpory 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích
programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
PV FIN s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
148 02 Praha 4

PREAMBULE
Tato výzva a zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu, tudíž se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen zákon).
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
tel:
číslo účtu:

Město Nový Bor
nám. Míru 1, 473 21 Nový Bor
Mgr. Jaromír Dvořák, starosta
00260771
CZ00260771
+420 487 712 314
525421/0100

POVĚŘENÁ (KONTAKTNÍ) OSOBA ZADAVATELE
Název pověřené osoby:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
IČ:
Email:
Tel:

PV FIN, s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, 148 02 Praha 4
Ing. Jiří Pokorný
25831798
jiri.pokorny@pvfin.cz
725 581 850

NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY, DĚLENÍ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: Enviromentální vzdělávání předškolních dětí v Novém Boru
Předmětem plnění zakázky je vybudování dětských hříšť při mateřských školách v přírodním stylu.
Jedná se o následující dětské zahrady při MŠ:
A. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Kytička
Navrhovaná zahrada v přírodním stylu bude rozdělena do dvou tematicky odlišných částí. První část
bude sloužit dětem zejména k seznamování se s půdou a kulturními plodinami. Druhá část bude nabízet
prostor pro dobrodružství, kreativní hru, rozvoj motorických schopností apod.
Popsané části zahrady do sebe budou volně přecházet travnatou plochou.
Podrobně je předmět plnění vč. požadavků na zhotovitele vymezen v realizační projektové dokumentaci
od společnosti Jakub Wünsch – návrhy, zakládání a údržba zahrad, nám. Míru 101, 473 01 Nový Bor.

B. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Pohádka
Rozsáhlá zpevněná plocha ze zámkové dlažby, která slouží nyní jako hřiště pro koloběžky a tříkolky,
bude změněna z temované prosývky s dvouřadým lemem z tefritových kostek.
Podrobně je předmět plnění vč. požadavků na zhotovitele vymezen v realizační projektové dokumentaci
od společnosti Jakub Wünsch – návrhy, zakládání a údržba zahrad, nám. Míru 101, 473 01 Nový Bor.
C. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Srdíčko
Návrh zahrady v přírodním stylu se vztahuje na velkou zahradu, která se rozprostírá za jednotlivými
budovami a spojovací jídelnou.
Podrobně je předmět plnění vč. požadavků na zhotovitele vymezen v realizační projektové dokumentaci
od společnosti Jakub Wünsch – návrhy, zakládání a údržba zahrad, nám. Míru 101, 473 01 Nový Bor.
D. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Klíček
Návrh dětské zahrady v přírodním stylu se vztahuje na spodní část zahrady v severozápadním rohu
pozemku. Součástí řešené části zahrady je i vlastní vstup do venkovního areálu školky.
Podrobně je předmět plnění vč. požadavků na zhotovitele vymezen v realizační projektové dokumentaci
od společnosti Jakub Wünsch – návrhy, zakládání a údržba zahrad, nám. Míru 101, 473 01 Nový Bor.
Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:
45000000-7
37535200-9
44113810-6
77300000-3
77310000-6

Stavební práce
Vybavení hřišť
Povrchové úpravy
Zahradnické služby
Služby vysazování a údržby zelených ploch

Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části, a to:
A. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Kytička
B. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Pohádka
C. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Srdíčko
D. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Klíček
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na plnění všech či některých částí veřejné zakázky
(zadavatel umožňuje dílčí plnění). Nabídky ke každé z částí této zakázky budou zadavatelem
posuzovány a hodnoceny samostatně a musí obsahovat všechny položky v dané části.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku
zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je celkem: 4 282 855,11 Kč bez DPH přičemž:
A. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Kytička - 647 053,80 Kč bez DPH,
B. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Pohádka - 1 629 265,89 Kč bez DPH,
C. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Srdíčko -1 148 879,59 Kč bez DPH,
D. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Klíček - 857 655,83 Kč bez DPH.
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu.
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OZNAČENÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.06. 2014 v 09.00 hod.
K nabídkám došlým po lhůtě pro podání nabídek se nepřihlíží. Zadavatel je uloží do spisu a obálky
nejsou otvírány.
Místo pro podání nabídky
Nabídka se podává prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1,
473 01 Nový Bor, nebo osobně v pracovní dny do sídla zadavatele - podatelna úřadu, přízemí budovy
„A“.
Pracovní doba podatelny:
Pondělí a středa:
Úterý a čtvrtek:
Pátek:

08:00 – 11:30 hodin
08:00 – 11:30 hodin
08:00 – 11:30 hodin

a
a
a

12:30 – 16:30 hodin
12:30 – 15:00 hodin
12:30 – 13:00 hodin

Označení nabídky
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Nabídka –
Enviromentální vzdělávání předškolních dětí v Novém Boru pro část A, či B, či C či D, případně
všechny části„ (uchazeč uvede, pro kterou část nabídku podává. Na obálce musí být uvedena adresa
uchazeče, na kterou je možné nabídku vrátit.
ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Jednotlivé části veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně
 Jediným hodnotícím kritériem pro část A) Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Kytička
je nejnižší nabídková cena celkem za celý předmět plnění bez DPH.





Jediným hodnotícím kritériem pro část B) Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Pohádka
je nejnižší nabídková cena celkem za celý předmět plnění bez DPH.
Jediným hodnotícím kritériem pro část C) Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Srdíčko
je nejnižší nabídková cena celkem za celý předmět plnění bez DPH.
Jediným hodnotícím kritériem pro část D) Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Klíček je
nejnižší nabídková cena celkem za celý předmět plnění bez DPH.

INFORMACE O ZPŮSOBU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Tato zakázka není zadávána v zadávacím řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel se však řídí ustanovením § 18 odst.
5 ZVZ.
Zadavatel postupuje při zadání této zakázky malého rozsahu v souladu se Směrnicí zadavatele a
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
JAZYK A FORMA NABÍDKY
Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce dle formálních, technických a smluvních požadavků
zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel si dále dovoluje požádat o CD s návrhem smlouvy ve formátu *.DOC a Výkazem výměr ve
formátu *. XLS. Nabídky nebudou přijímány elektronickými prostředky.
PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a zadávací dokumentací, krycím listem nabídky, vzorem
čestného prohlášení, vzorem splnění technických kvalifikačních předpokladů, Všeobecnými obchodními
podmínkami města Nový Bor, závaznými návrhy smluv o dílo, projektovou dokumentací a výkazy výměr
pro jednotlivé části zakázky.
Zadávací dokumentace vč. všech částí lze získat zdarma u pověřené osoby zadavatele – společnosti PV
FIN, s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, kontaktní osoby: ing. Jiří Pokorný,
(jiri.pokorny@pvfin.cz, tel: 725 581 850). ZD bude uchazeči zaslána poštou na CD případně emailem či
přes „úschovnu“, lze sjednat též osobní vyzvednutí na kontaktní adrese pověřené osoby zadavatele. Pro
vyzvané dodavatele je kompletní zadávací dokumentace součástí této výzvy na CD.
Uchazeč ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel nebude mít
v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací – ihned po předání a převzetí staveniště, přičemž se
předpokládá, že staveniště budou předána v druhé polovině července 2014. Zadavatel si vyhrazuje právo
změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na délku trvání tohoto
zadávacího řízení.
Předpokládaný termín zahájení:

21.07.2014

Předpokládaný termín ukončení: do šesti týdnů od termínu zahájení
Předpokládaný termín realizace jednotlivých částí je:
A. Dětská zahrada v přírodním stylu, MŠ Kytička – do šesti týdnů od podpisu smlouvy
B. Dětská zahrada v přírodním stylu, MŠ Pohádka - do šesti týdnů od podpisu smlouvy
C. Dětská zahrada v přírodním stylu, MŠ Srdíčko - do šesti týdnů od podpisu smlouvy
D. Dětská zahrada v přírodním stylu, MŠ Klíček – do šesti týdnů od podpisu smlouvy
Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je město Nový Bor, přičemž:
A. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Kytička - Kalinova 121, 473 01 Nový Bor,
B. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Pohádka - Luční 382, 473 01 Nový Bor,
C. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Srdíčko - Palackého 144, 473 01 Nový Bor,
D. Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Klíček – Svojsíkova 754, 473 01 Nový Bor.

KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
 splní základní kvalifikační předpoklady,
 splní profesní kvalifikační předpoklady,
 splní technické kvalifikační předpoklady.
Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu - § 49 obchodního zákoníku,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
(Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu - (§5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů),
Výše uvedené základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením čestného prohlášení (viz
příloha ZD), kde prohlásí, že tyto předpoklady splňuje.

Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
a) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,
b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky:
- přípravné a dokončovací práce
- zahradnické práce
Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady:
- seznam stavebních prací nebo zahradnických prací provedených dodavatelem v posledních 3 letech.
Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který v seznamu významných stavebních nebo zahradnických
prací uvede minimálně 3 zakázky na stavební nebo zahradnické práce v minimální výši každé z nich 300
000,- Kč (slovy třistatisíc korun českých) bez DPH.
Pod pojmem „stavební práce“ se rozumí zejména Výstavba , realizace či úprava či oprava dětských hřišť
přírodního charakteru.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, společná nabídka, zahraniční dodavatel
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem
(profesní a technické) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní subdodavatel zapsán a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí věcí i práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika Uchazeči společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z Uchazečů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu - výpis z Obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán v plném rozsahu. Současně musí Uchazeči předložit
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatele budou vůči zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoli v právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných vztahů vyplývající z veřejné
zakázky.

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle právního řádu v zemi sídla, a to
v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací. Pokud se některý doklad u zahraničního dodavatele
nevydává, učiní zahraniční dodavatel o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění
kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením překladu do českého jazyka
(zadavatel nepožaduje úředně ověřený překlad). Povinnost připojit k dokladům překlad se nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce.
Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikaci. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni
podání nabídky.
Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče,
v případě podpisu jinou osobou musí být součástí dokladů zmocnění této osoby. Toto ustanovení platí i
v případě podpisu nabídky či návrhu smlouvy jinou osobou než statutárním orgánem uchazeče.
Nesplnění této podmínky posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče
ze zadávacího řízení. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Splnění kvalifikačních předpokladů lze též prokázat předložením výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (dle § 127 ZVZ), případně předložením certifikátu (dle § 134 ZVZ).
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti
v zadávacím řízení vyloučen.
OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou vymezeny závaznými návrhy smluv o dílo, které jsou přílohou výzvy.
Platební podmínky
Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány po
ukončení samotné realizace a splnění všech činnosti uvedených ve smlouvě o dílo, na základě vzájemně
odsouhlaseného soupisu provedených činností.
Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení zadavateli.
Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004
Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
Blíže jsou platební podmínky uvedeny v závazných smluvních ustanoveních návrhů smluv o dílo, která
jsou přílohou této zadávací dokumentace.

TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Stanovení technických podmínek
Technické podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny projektovými dokumentacemi pro jednotlivé
části veřejné zakázky výkazy výměr a soupisy prací.
Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena
 Nabídková cena bude zpracována formou oceněného soupisu prací s výkazy výměr pro každou
nabízenou část zakázky.
 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez
DPH, částka DPH, platná v době podání nabídek, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy.
 Nabídková cena musí být stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, kterou není možné
překročit nebo změnit.
 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci části předmětu veřejné
zakázky vymezeného v této výzvě a zadávací dokumentaci.
 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně
snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
Pokyny pro zpracování nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí
být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla
vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu
zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na plnění všech či některých částí veřejné zakázky.
Jednotlivé části nabídky budou zadavatelem posuzovány a hodnoceny samostatně a musí
obsahovat všechny položky v dané části.
Nabídka:
- bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii v listinné podobě,
v českém jazyce,
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené „Nabídka – Enviromentální vzdělávání
předškolních dětí v Novém Boru pro část A, či B, či C či D, případně všechny části„

-

(uchazeč uvede, pro kterou část nabídku podává). Na obálce musí být uvedena adresa
uchazeče, na kterou je možné nabídku vrátit.
nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
bude obsahovat nabídku smluv vč. příloh podepsanou osobou oprávněnou jednat za
uchazeče,
zadavatel si dovoluje požádat o přiložení návrhu/ů smlouvy (smluv) vč. příloh v elektronické
podobě na CD/DVD nosiči,
bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
- své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé zpracovali nabídku v následujícím členění:
-

-

Titulní strana - krycí list nabídky (dle vzoru),
Plná moc v případě, že nabídku nepodepisuje statutární orgán zadavatele,
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence
 Živnostenský list či výpis ze živnostenského rejstříku
 Seznam prokazující technické kvalifikační předpoklady
Návrh smlouvy o dílo (dle vzoru), podepsaný oprávněnou osobou vč. přílohy (oceněného
výkazu výměr) pro jednotlivé nabízené části (A, B, C, či D)
Případné další dokumenty.

JISTOTA A VÁZANOST NABÍDKOU
Zadavatel nepožaduje k zajištění povinností Dodavatele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení
jistotu.
Nabídka je pro uchazeče závazná po dobu 30 dnů od konečného termínu stanoveného pro podání
nabídek.
POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

INFORMACÍ

K ZADÁVACÍ

DOKUMENTACI,

Dodatečné informace
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli – kontaktní osobě zadavatele (ing. Jiřím Pokorném)
písemně (nejlépe elektronicky na adrese jiri.pokorny@pvfin.cz) dodatečné informace k zadávací
dokumentaci. Dodatečné informace je nutné doručit pověřené osobě zadavatele min. 4 pracovní dny
před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám
nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace.
Odpověď na dotazy uchazečů a dodatečné informace budou poskytnuty všem dodavatelům, kteří
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Prohlídka místa plnění
Zadavatel nepředpokládá konání prohlídky místa plnění, neboť to není pro zpracování nabídky ani
plnění veřejné zakázky nezbytné. Pokud by však některý dodavatel přesto na prohlídce trval, zadavatel
sděluje, že místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné.
KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritéria hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena pro každou část zakázky samostatně.
Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel seřadí nabídky pro jednotlivé části zakázky podle nabídkové ceny. Nabídka pro část A, B, C a
D s nejnižší nabídkovou cenou je nejvýhodnější nabídkou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek
hodnotící komise posoudí nabídkové ceny z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.
POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a Zadávací dokumentací, krycím listem nabídky, vzorem
čestného prohlášení, vzorem splnění technických kvalifikačních předpokladů, závaznými návrhy smluv o
dílo, projektovými dokumentacemi a výkazy výměr.
Zadávací dokumentace vč. všech ostatních textových částí lze získat zdarma u pověřené osoby zadavatele
– společnosti PV FIN, s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, kontaktní osoby: ing. Jiří Pokorný,
(jiri.pokorny@pvfin.cz, tel: 725 581 850). ZD vč projektové dokumentace bude uchazeči zaslána poštou
na CD případně emailem či přes „úschovnu“, lze sjednat též osobní vyzvednutí na kontaktní adrese
pověřené osoby zadavatele.
ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení, pokud Zadavatel neobdrží předpokládaný příspěvek ze
Státního rozpočtu nebo EU, a též v případě, kdy průběh či výsledek zadávacího řízení nevyhovuje
podmínkám nastaveným poskytovatelem finanční podpory.
OZNÁMENÍ, ROZHODNUTÍ
Zadavatel si vyhrazuje, že Rozhodnutí o vyloučení uchazeče a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Za doručení Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče všem dotčeným uchazečům je považován okamžik uveřejnění na
profilu zadavatele.

VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE A OSTATNÍ INFORMACE K VÝBĚROVÉMU
ŘÍZENÍ











Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky budou vyloučeny. Zadavatel
si vyhrazuje právo jednat o podmínkách smlouvy.
Toto řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat celou zakázku, nebo pouze její část, případně zakázku zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat zakázku pouze v případě přidělení finančních prostředků od
poskytovatele dotace.
Žádný z dodavatelů nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s tímto zadávacím
řízením.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem
a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
V případě, že se objeví v ZD či jejích přílohách konkrétní název výrobku, obchodní název atd., jedná
se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení. (Jakékoli názvy vozidel jsou uvedeny pro jasnější představu uchazeče.)
V souladu s § 46 d) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadavatel stanovil, že technický
dozor nebude provádět dodavatel ani osoba s ním spojená (dle § 66a obchodního zákoníku).
Podáním nabídky dodavatel souhlasí s uveřejněním smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu
subdodavatelů dle § 147a zákona 137ú2006 Sb., o veřejných zakázkách.

DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nabídka – Krycí list
Čestné prohlášení – prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Seznam prokazující technické kvalifikační předpoklady
Všeobecné obchodní podmínky
Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) pro část A, B, C a D.
Projektová dokumentace pro část A, B, C a D
Výkaz výměr a soupis prací pro část A, B, C a D.

Mgr. Jaromír Dvořák
starosta
V Novém Boru dne 13.06. 2014
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