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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
v poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
"OPRAVA POVRCHU TERASY A MLHOVIŠT Ě MŠ URBÁNKOVA - 2016" 

 
 

I. Identifika ční údaje zadavatele 

název:    Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 
se sídlem:  Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany 
  
IČO: 61386685 
DIČ: ------------- 
kategorie zadavatele:  veřejný dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) 

II.  Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

druh veřejné zakázky: stavební práce 

předpokládaná hodnota: 206 000,- Kč bez DPH 
druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona 
smluvní vztah: smlouva o dílo, jejíž závazný návrh je přílohou č. 3 této výzvy 

III.  Předmět veřejné zakázky a obchodní podmínky 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a instalaci umělého 
povrchu na terasu o ploše cca 68 m2 a mlhoviště o ploše cca 38 m2 v areálu hřiště mateřské 
školy Urbánkova 3374, Praha 4 – Modřany včetně všech souvisejících prací. 

Specifikace prací: 

- odstranění původních betonových truhlíků po obvodu terasy a jejich ekologická 
likvidace, 

- příprava povrchů pro pokládku – původní povrch terasy: dlažba, původní povrch 
mlhoviště: beton, 

- dodávka a pokládka nového povrchu – základní požadavky: gumogranulát, elastický, 
beze spojů, tlumící dopady, odolný vůči povětrnostním vlivům a slunečnímu záření, 

- provedení bude vícebarevné, motiv bude upřesněn podle možností dodavatele a 
vzorníku, 

- zakončení vyvýšené terasy nad okolní terén bude řešeno bezpečnostním způsobem 
podle návrhu dodavatele se souhlasem zadavatele. 

Veškeré dodávky musí splňovat normy a předpisy vztahující se pro školy a školská 
zařízení. 

Pozn.: Dodávku elektrické energie v rámci realizace zakázky zadavatel neposkytuje. 

IV.  Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 

předpokládané zahájení: 04.07.2016 
předpokládané dokončení plnění: 19.08.2016 
místo plnění: hřiště mateřské školy Urbánkova 3374, 

Praha 4 – Modřany 
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V. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče o veřejnou zakázku 

Uchazeč musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů: 

a) základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1, písm. a) – k) 
zákona formou podepsaného čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy, 

b) profesních kvalifikačních předpokladů formou stanovenou § 54 zákona, např.: 
• prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, 

• prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím 
druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky. 

c) technických kvalifikačních předpokladů formou seznamu alespoň tří obdobných 
zakázek úspěšně realizovaných uchazečem v období tří let před zveřejněním výzvy k 
předložení nabídek, v hodnotě min. 150 000,- Kč bez DPH za jednu každou. Seznam 
bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo 
za uchazeče a bude zde uveden objednatel, druh prováděných prací, hodnota 
uchazečem realizovaných prací, doba realizace a kontaktní osoba objednatele včetně 
telefonického, e-mailového nebo korespondenčního spojení, u které lze tuto referenci 
ověřit. 

VI.  Požadavky na zpracování a předložení nabídky 

1. Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. 

2. Nabídku musí uchazeč předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém 
jazyce. 

3. Nabídka musí obsahovat a být seřazena následovně: 
a) krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje uchazeče a nabídkovou cenu 

v rozsahu uvedeném v článku VII. této výzvy – viz příloha č. 1 této výzvy, 

b) dokumenty prokazující splnění kvalifikace dle článku V. této výzvy, 

c) doplněný a statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat 
za uchazeče v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku podepsaný 
návrh smlouvy o dílo – viz příloha č. 3 této výzvy, 

4. Nabídka, včetně příloh musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy 
jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním do jednoho svazku. 

5. Statutární orgán uchazeče nebo osoba oprávněná jednat za uchazeče podepíše 
v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán,  

a) krycí list nabídky, 

b) poslední stranu nabídky, 

c) poslední stranu návrhu smlouvy o dílo, 

d) zhotovitelem oceněný položkový rozpočet – výkaz výměr 
e) čestné prohlášení. 

6. Obálka s vloženou nabídkou musí být: 

a) označena názvem a sídlem zadavatele a názvem a sídlem uchazeče, 

označena názvem této veřejné zakázky malého rozsahu 
"OPRAVA POVRCHU TERASY A MLHOVIŠT Ě MŠ URBÁNKOVA - 2016" 

b) označena nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT “ 
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c) na spojích obálky opatřena přelepeními, na kterých bude podpis statutárního 
orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. 

VII.  Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny  

1. Uchazeč předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle 
podmínek uvedených v této výzvě a v souvisejícím návrhu smlouvy o dílo v členění: 

a) cena bez DPH, 
b) DPH dle platných právních předpisů, 
c) celková cena včetně DPH. 

2. Nabídková cena nesmí přesáhnout částku 206 000,- Kč bez DPH. 

3. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady uchazeče 
spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. 

VIII.  Dotazy uchazečů k poptávkovým podmínkám 

1. Kontaktní osobou zadavatele pro dotazy uchazečů je: 

Mgr. Ji ří Soukup 
tel.: 244 402 412, linka 50, e-mail: reditel@naberanku.cz 

2. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23.05.2016 v 9:00 hod. Sraz účastníků bude 
na adrese Urbánkova 3374, 143 00 Praha 4 – Modřany před vstupní branou do areálu 
mateřské školy. 

3. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je účast na prohlídce místa plnění a osobní 
zaměření. 

4. Uchazeč je oprávněn v průběhu lhůty pro podání nabídek se dotázat u kontaktní osoby 
zadavatele na upřesnění nebo doplnění zadání. Zadavatel je povinen tyto upřesňující, či 
doplňující informace poskytnout všem známým uchazečům a uveřejnit je shodným 
způsobem jako výzvu k podání nabídek. V případě, že některý z dotazů bude mít vliv 
na rozsah zadávací dokumentace, zveřejní zadavatel odpověď na 
www.naberanku.cz/poptavky s případným prodloužením lhůty pro podání nabídek. 
Uchazeč je povinen před podáním nabídky si ověřit, zda nedošlo ke zveřejnění 
doplňující informace. 

IX.  Místo a lhůta podání nabídky 

Uchazeč podá svou nabídku osobně nebo jiným způsobem tak, aby byla doručena 
do podatelny v sídle zadavatele uvedeném v článku I. této výzvy nejpozději do 27.05.2016 
do 12:00 hod. 

X. Zadávací lhůta 

Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, činí 60 kalendářních dnů ode dne 
následujícího po uplynutí lhůty pro podání nabídky. 

XI.  Hodnotící kritéria a postup otevírání obálek a hodnocení nabídek 

1. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH, která je 
rovněž jediným hodnotícím kritériem. 

2. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem. 
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3. Na základě vyhodnocení jednotlivých nabídek bude sestaveno pořadí úspěšnosti 
nabídek tak, že nejvhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

XII.  Oznámení výsledků 

O rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně o rozhodnutí o zrušení 
veřejné zakázky budou uchazeči informováni elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou 
v krycím listu nabídky uchazeče. 

XIII.  Závěrečná ustanovení 

1. Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadává za využití ustanovení § 18 odst. 5 
zákona, tj. mimo jeho režim, vyjma povinnosti dodržet zásady stanovené v jeho § 6. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo 

a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit  podmínky výzvy, 

b) změnit termín plnění veřejné zakázky, 

c) ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a požádat o jejich upřesnění, 

d) na úpravu konečného znění smlouvy, 

e) při nesplnění podmínek stanovených v této  výzvě uchazeče vyloučit z další účasti 
v poptávkovém řízení, 

f) odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, 

g) zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu,  avšak nejpozději do uzavření smlouvy. 

3. Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. 

4. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v poptávkovém řízení. 

5. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije 
svá práva výše uvedená. 


