VÝZVA
k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Veřejná zakázka neprobíhá plně v režimu zákona, protože se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona), kdy
předpokládaná hodnota předmětu zakázky na stavební práce nedosáhne 3 mil. Kč bez DPH. Postupuje se dle podmínek
poskytovatele dotace, tj. dle „Závazných pokynů pro žadatele a příjemce – kapitola 5, ve které se odkazují v řadě bodů na zákon.
Dále je postupováno v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů EU, ve znění změn a doplňků zpracovaných
pro Státní fond životního prostředí České republiky.

V souladu s § 6 odst. 1 zákona uvedený zadavatel (dále jen zadavatel) vyzývá vybraný okruh
zájemců k předložení nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku.
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se
dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok
a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona.

1. Identifikační údaje zadavatele
Obec Tatce
Podedvorem 81, 289 11 Tatce
IČ:
00239844
jednající paní Blankou Řezáčovou, starostkou obce
Kontaktní osoba: Ing. Karolína Uhrová
telefon: +420 774 650 029
e-mail: uhrova@lkadvisory.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky (název a popis)
Veřejná zakázka: „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Tatce“
Obec Tatce v rámci realizace projektu „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Tatce“,
reg. č. CZ.1.02/7.1.00/13.17866, podpořeného z Operačního programu Životní prostředí, jehož
předmětem je provádění aktivit primárně zaměřených na problematiku EVVO (environmentální
výchova a osvěta) v MŠ, požaduje jako hlavní aktivitu projektu zajistit stavebí práce spojené
s revitalizací zahrady při MŠ Tatce.
Zahradní hřiště pro děti je navrženo jako hřiště s přírodní tematikou, které bude sloužit
pro seznámení dětí s pěstitelskou činností a vybudování vztahu k přírodním krásám.
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy zahrady včetně výstavby originálních herních prvků a
kultivovaných zákoutí v zahradě. Jedná se o vybudování areálu, ve kterém budou situovány
následující stavební objekty:
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SO-01 Ohniště s lavičkami
SO-02 Sklad materiálu – dřevěné bedýnky
SO-03 Vrbové chýše 2×
SO-04 Přelízka
SO-05 Lanový mostek
SO-06 Houpačka
SO-07 Objevitelská loď
SO-08 Skluzavka, žebřík a lano
SO-09 Pískoviště
SO-10 Mělké jezírko s vodními rostlinami
SO-11 Pahorek se skalnatou krajinou
SO-12 Totem

SO-13 Smyslová stezka
SO-14 Bludiště z keřů
SO-15 Jezevčí nora
SO-16 Cestička ke škole
SO-17 Záhon a bylinková spirála
SO-18 Krmítka a pítko pro ptáky
SO-19 Vrátka
SO-20 Zeleň
SO-21 Certifikace
SO-22 Vodovodní přípojka
SO-23 Přípojka elektro

Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 6 (projektová dokumentace – výkresová část,
průvodní a technická zpráva).

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
1 181 090,- Kč bez DPH

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 30. 1. 2014 do 12:00 hod.
Nabídky je možné doručit osobně nebo doporučenou poštou na adresu: LK Advisory, s.r.o.,
Na Pustině 1068, 280 02 Kolín, ve výše uvedené lhůtě. Nabídka se předkládá v jednom
písemném vyhotovení – 1x originál.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30. 1. 2014 ve 14:00 hod na adrese: Na Pustině
1068, 280 02 Kolín. Otevírání obálek bude neveřejné.
Uzavřenou a neporušenou obálku s nabídkou uchazeč řádně zajistí proti samootevření,
na uzavření opatří svým razítkem, zpáteční adresou a zřetelně označí (viz Příloha č. 7 – vzor
obálky):
NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
Zahrada v přírodním stylu při MŠ Tatce
(stavební práce)
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo řádně neuzavřené či porušené,
nebudou otevřeny.

5. Informace o jazyce ve kterém může být nabídka podána
Nabídky lze předkládat pouze v českém jazyce.
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6. Kontaktní osoba zadavatele
Ing. Karolína Uhrová
telefon: +420 774 650 029
e-mail: uhrova@lkadvisory.cz

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (zadávací dokumentace)
7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikaci k plnění předmětu této veřejné zakázky splní zhotovitel, který prokáže splnění:
1. základních kvalifikačních předpokladů
2. profesních kvalifikačních předpokladů
3. technických kvalifikačních předpokladů
7.1. Základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona a to předložením čestného
prohlášení (čl. 2 § 62 zákona) - vzor přiloženZákladní 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podáváli 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
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c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)

splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu40),
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 nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
který není v likvidaci,
doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v evidenci
daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo
obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má dodavatel sídlo,
místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky,
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,
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
3 letech pracovali u zadavatele a
který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií
vyšším než 10 %,
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

7.2. Profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona prokáže zhotovitel předložením
 výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence
(např. živnostenský rejstřík), pokud je v ní zapsán.
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci
Zhotovitel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. K prokázání kvalifikace je
potřebné dodat originál či ověřenou kopii, a to ne starší než 90 kalendářních dní ke dni
podání nabídky.
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7.3 Technických kvalifikačních předpokladů
Seznam služeb realizovaných zhotovitelem za poslední 3 roky s obdobným plněním.
Obdobným plněním je rozuměno provádění stavebních prací – dětských hřišť. Uchazeč
použije přílohu č. 5 této výzvy.
Zhotovitel předloží formou čestného prohlášení seznam jím provedených zakázek za posledních
3 roky s vyznačením nejvýznamnějších služeb obdobného charakteru, kterými jsou stavební
práce včetně instalace herních prvků. Zhotovitel musí prokázat, že za posledních 3 roky
realizoval minimálně 2 zakázky obdobného charakteru s finanční hodnotou minimálně 500 000,Kč bez DPH.
Seznam nejvýznamnějších služeb obdobného charakteru zhotovitel předloží ve formátu tabulky
(přehledu) s tímto členěním (viz příloha č. 5):
Název, finanční
hodnota zakázky
v Kč bez DPH

Popis a
rozsah
zakázky

Objednatel
zakázky

Doba realizace
zakázky s uvedením
měsíce a roku
od ... do...

Kontaktní osoba
objednatele s jeho kontakt.
údaji (telefon či e-mail.
adresa)

Z těchto přehledů předložených uchazečem musí být prokazatelně zadavatelem zjištěny
parametry a hodnoty jím požadovaných kvalifikačních ukazatelů a uchazeč jasně a zřetelně
vyznačí v tomto přehledu referenční zakázky, jimiž prokazuje kvalifikaci požadovanou
zadavatelem.
Pokud uchazeč využije jiné formy seznamu nejvýznamnějších služeb než tabulky či přehledu,
potom obsahem tohoto seznamu v jiné formě musí být minimálně tyto údaje:
- název a finanční hodnota zakázky v Kč bez DPH, rozsah zakázky,
- popis zakázky,
- místo a doba realizace zakázky,
- údaje o objednateli zakázky s jeho kontaktními údaji.
Ze zadávacího řízení budou vyřazeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem
stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti.

8. Kritéria pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny:
Nabídková cena

100 %

Bude posuzována nabídková cena v Kč bez DPH.
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9. Obchodní podmínky
Termín odevzdání díla:
Záruční doba:

do 30. 8. 2014
min. 5 let

Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy (vyplněný závazný vzor), který musí
po obsahové stránce odpovídat podmínkám zadávacího řízení a vlastní nabídce uchazeče.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč
použije přílohu č. 4 této výzvy.

10. Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena v členění cena bez DPH, DPH a nabídková cena celkem, a to
výhradně v Kč. Cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Cena bude stanovena na základě
naceněného slepého výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

11. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Místo plnění: Tatce
Doba:
do 30. 8. 2014

12. Platební podmínky
Cena za dodávku bude zaplacena na základě vystavených faktur, které budou mít veškeré
náležitosti daňového dokladu (označení zhotovitele a objednatele a jejich adresy, IČ, DIČ, číslo
smlouvy, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány,
fakturovanou částku s vyčíslením DPH), a bude zde uveden celý název projektu „Zahrada
v přírodním stylu při MŠ Tatce“, reg. č. CZ.1.02/7.1.00/13.17866. Záloha nebude poskytnuta.
Konečná faktura bude vystavena po řádném provedení služeb. K faktuře bude vystaven soupis
provedených prací. Faktura bude mít splatnost 60 dní. V případě, že faktura nebude splňovat
veškeré předepsané náležitosti, je zadavatel oprávněn jí vrátit a lhůta splatnosti počíná běžet
znovu doručením nové faktury.

13. Požadavek na varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

14. Další informace a požadavky na realizaci zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit a to ve smyslu § 84 zákona, zejména
z důvodů uvedených v odst. (2) písm. d) citovaného paragrafu, pokud odpadly důvody
pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době
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od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl
předvídat a ani je nezpůsobil, nebo v odst. (2) písm. e) pokud v průběhu zadávacího řízení se
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů, spojených s účastí
v zadávacím řízení a z předané nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.
Zakázka bude realizována na základě smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přijmout ve smlouvě
následující ustanovení:
Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením §2 písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů, osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční
podpory.
Zhotovitel se zavazuje k archivaci všech souvisejících dokumentů minimálně do konce roku
2025.
Pokud tato výzva (zadávací dokumentace) z důvodu konkretizace obsahuje požadavky nebo
odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků nebo obchodních materiálů, které
platí pro určitého zhotovitele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit
obdobnými, avšak s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry.
Zhotovitel podáním nabídky akceptuje a zavazuje se plnit veškeré požadavky této výzvy.

15. Informace o možnosti požadovat dodatečné informace
Dodatečné informace a dotazy je možné zasílat elektronicky na uhrova@lkadvisory.cz nebo
písemně na adresu: LK Advisory, s.r.o., Na Pustině 1068, 280 02 Kolín, ve lhůtě podání nabídek.

16. Požadovaná struktura nabídky
1) Krycí list nabídky
Uchazeč předloží vyplněný krycí list nabídky dle závazného vzoru – Příloha č. 1: Krycí list
nabídky. Krycí list bude podepsán na straně uchazeče osobami k tomu oprávněnými podle
výpisu z obchodního/živnostenského rejstříku a opatřený razítkem uchazeče.
2) Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč čestným prohlášením podepsaným
statutárním zástupcem uchazeče dle přílohy č. 2.
3) Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč dle čl 7.2 výzvy.
4) Požadavky na prokázání technických kvalifkačních předpokladů
Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokazuje dle čl. 7.3 výzvy doložením
vyplněné přílohy č. 5 této výzvy.
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5) Naceněný výkaz výměr
Uchazeč předloží vyplněnou přílohu č. 3 výzvy „Výkaz výměr“ ve vytištěné formě
podepsané statutárním zástupcem nebo oprávněnou osobou.
6) Návrh Smlouvy o dílo
Uchazeč předloží vyplněný návrh smlouvy o dílo dle závazného vzoru (příloha č. 4). Návrh
Smlouvy bude podepsán na straně uchazeče osobami k tomu oprávněnými podle výpisu
z obchodního/živnostenského rejstříku a opatřený razítkem uchazeče.

V Tatcích, dne 15. 1. 2014

…………………………………………
Blanka Řezáčová, starostka

Seznam příloh výzvy:
Příloha č. 1: Kricí list nabídky
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3: Výkaz výměr
Příloha č. 4: Vzor smlouvy o dílo
Příloha č. 5: Seznam služeb obdobného charakteru
Příloha č. 6: Projektová dokumentace
Příloha č. 7: Vzor obálky
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