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MlMo zAKoN
POZDĚJŠÍCH

1. ruÁzev veŘe.lnÉ zat<Azxv

Název projektu č, 1
Vybudování zahrady v přírodním stylu v MS U Křížů,
Havířov - Životice

Reqistračníčíslo proiektu č. 1 ,l 190700531

Název projektu č. 2:
Uprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v
zš Havířov - Životice zelená

Reqistrační číslo proiektu č.2,. 1 1 90700266

Název veřeiné zakázkv,. Vybudování přírodních zahrad

2. IDENT|F|KAčHí Úonle ZADAVATELE

Název zadavatele: základní škola a Mateřská škola Havířov - zivotice
zelená, příspěvková orqa n izace

Sídlo: Zelená 11212,73601 Havířov - Zivotice
lC: 75027569
Banka, číslo účtu: Fio banka, a.s., 200104463712010
osoba oprávněná iednat za zadavatele: Mgr. Blanka Helštýnová, ředitelka
kontaktní osoba zadavatele ve věcech
technickÝch: Mgr. Blanka Helštýnová, ředitelka

Telefon, e-mail: + 420 7 37 442 1 32, zs.zelena@seznam.cz

3. lDENTlFlKAčtuÍ Úon;r osoBY zAsTUPUJící znonvATELE A PoVĚŘENÉ PRo VÝKoN
ZADAVATELSKÝCH ČlN NOSrÍ

obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo iméno a oříimení:

Radim Pala, DiS.

Doručovací poštovní adresa: Hasičská 551l52,700 30 Ostrava - Hrabůvka

lčo: 010679B2

Osoba jednající za osobu zastupující
zadavatele:

Radim Pala, DiS.

Telefon, e-mail: +420 773 204 154, radimpala@email.cz

T+. pŘeopoxt-Áonru4 HoDNoTA vEŘEJNÉ z^K^zKy
"-l

Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 847 339,88,- Kč bez DPH, z toho
předpokládaná hodnota:

- Časti č. 1)Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ U Křížů, Havířov - Životice
je400 477,78,- Kě bez DPH

- Časti č. 2) Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Havířov - Životice
Zelená je446862,1,- Kč bez DPH
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Nabídka s vyšší nabídkovou cenou bude vyřazena a uchazeč vyloučen z výběrového řízení pro
nesplnění zadávacích podmínek. Platí rovněž pro jednotlivé části.Zároveň si zadavatel klade
podmínku, aby byly dodrženy maximální položkové ceny (uvedené v příloze s názvem Příloha
č, 4Technická specifikace - Položkový rozpočet), které zadavatel stanovil při podání
projektových žádostí v rámci výzvy é.712019: Přírodní zahrady.

s. onun veŘr;NÉ zery i.zl<v

Druh veřejné zakázky, dodávky

___]

6. VYMEZENí PŘEDniĚTU VEŘEJNÉ zARÁzKY

Zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na dvě části. Účastníci zadávacího řízení mohou
podávat své nabídky dle podmínek dále uvedených v této zadávací dokumentaci, kdy každou část
mŮže vyhrát jiný účastník, ale také obě části může současně vyhrát jeden účastníka to v rámci:

,,Časti e . 1) Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ U Křížů, Havířov - Životice"

,,Častie. 2) Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Havířov - Životice Zelená"

Předmět plnění veřejné zakázky je věcně podrobně vymezen přílohou č.4a) a přílohou 4b) zadávací
dokumentace pod názvem "Technická specifikace", Smluvní podmínky realizace předmětu veřejné
zakázky jsou pak specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, kteni tvoří přílohu č. 1a) a 1b) - kdy pro
každou část je vypracována samostatný návrh smlouvy o dílo této zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou mimo zákon, ale dle pravidel NPŽP, pod číslem
projektu119070053'1 na dodávky s názvem projektu ,,Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ U
Křížů, Havířov - Životice" a pod číslem projektu 1'190700266 na dodávky s názvem projektu,,Úprava
venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Havířov - Životice Zelená".

Předmět plněníveřejné zakázky je vymezen vzorem Návrhu obchodních a smluvních podmínek (dále
jen "Smlouvy"), který tvoří Přílohu č. ,1a) a 1b)zadávacídokumentace.

PředookládanÝ termín realizace zakázkv Části č. 1) Vvbudování zahrady v ořírodním stvlu v MŠ U
Křížů, Havířov - Životice:
Před pokládaný term ín zahájení,
Předpokládaný termín ukončen í:

PředpokládanÝ termín realizace zakázky Části č. 2) Úprava venkovního areálu s orvkv přírodní
zahradv v zš Havířov - Životice zelená:
Předpokládaný termín zahájení,, po podpisu smlouvy
Předpokládaný termín ukončení: do 120 dníod podpisu smlouvy

po podpisu smlouvy
do 120 dní od podpisu smlouvy

Zadavatel upozorňuje, že termín realizace se může vzhledem k průběhu veřejné zakázky změnit.
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Další podrobnosti předmětu veřejné zakázky jsou patrné z příloh zadávací dokumentace - Příloha
č.4a) a 4b)- Technická specifikace.

]7. TECHNICKÉ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Technické podmínky jsou vymezeny Přílohou č.4 -technická specifikace,

. 
-,-, 

; -, a -;:-l
8. oBcHoDNí poomíHxy, včernĚ pLATEBNícH poDMíNEK, pŘípRonĚ TÉž 

1

oBJEKTvNícH poDMíHek,zl 
ryLcHž JE MožNo pŘrxnočlr uíšl NABíDKovÉ ceruv 

]

Zadavatel vymezil obchodní podmínkyzpůsobem, které jsou pro uchazeče závazné a musí být
součástí návrhuobchodních a smluvních podmínek (dále jen Smlouvy), který je součástí zadávacích
podmínek.

l 8.1 PLATEBN| PoDM|NKY
Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

|,
l g.z oooncipoDMíNKy _]
Závazné dodací podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy

Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

r
]

Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

l a.s oruerrvNí pooluíttxy, za Nlcgž.le možruo pŘExryočlr rrí§ NABíDKovÉ _]

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.

-

] 
g. požnoRvxy Nn opnrŘrruí r ocHRnNĚ ura.lovnruÝcH tHronmncí 

_]

Požadavky na opatření k ochraně utajovaných skutečností zadavatel utétozakázky nemá.

] 10. PoZADAVKY NA VARIANTY NAB|DEK
Zadav atel nepři pouští varia nty nab ídek

11. požADAvKy NA způsoB zpRAcovÁNí NngíDKovÉ cEN
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru SmIouvy.
Další požadavky,

- Nabídková cena bude uvedena v CZK,
- Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),

samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede uchazeč) a
nabídková cena včetně DPH,

- Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu
veřejné zakázky,

- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky,
- Nabídková cena musí splnit podmínky maximální položkové ceny (uvedené v příloze s

názvem Příloha č. 4 - Technická specifikace), která byla stanovena při podání projektových
žádostí v rámci výzvy č 7/2019: Přírodní zahrady.
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12, JlNÉ POŽADAVKYZADAVATELE NA PLNĚNÍVEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel uvádí veškeró požadavky v této zadávací dokumentaci.

r3. požADAvKy NA KvALlFlKAcl
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační
dokumentaci, která tvoří Přílohu ó.2a) a2b) - zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace
upravuje podrobným zpŮsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpok|adů.

Í4. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude prováděno analogicky dle § 1,14 odst. 1zákona podle hodnotícího kritéria,
kteným je ekonomická výhodnost nabídek.

V rámci ekonomické výhodnosti bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DpH.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DpH od nejnižší až po
nejvyŠŠÍ hodnotu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti
nabídkových cen na 1. místě bude rozhodnuto losem.

Zadavatel požadujevsouladus§41 zákona, abyúčastníci zadávacího řízeníkzajištění plněnísvých
PovinnostÍ vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 8.000,- Kč. Jistotu poskytne
ÚČastnÍk zadávacího řízení formou bankovní záruky (ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
obČanského zákoníku, v platném znění) nebo formou složení peněžní částky na níže uvedený účet,
Případně formou pojištění záruky (dále jen "peněžníjistota"). Peněžníjistotu složí zájemce na účet č.
1 07 -507 2090247 l 0100, variabi ln í sym bol je lČ účastn íka zadáv acího řízen í.

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí elektronický výpis z účtu účastníka zadávacího
řízenÍ, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně
odeČtena ve prospěch uvedeného účtu nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila
nebo originál potvrzení banky, žepřijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném
termínu a Že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé
orazítkovánÍ převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní
stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného
PeněŽního Ústavu, pokud účastník zadávacího řízeníposkytne jistotu složením peněžníčástky na účet
zadavatele v hotovosti. Nedodržení tohoto požadavku může být důvodem k vyloučení účastníka
zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 3 zákona.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst.
zákona nebo § 124 odst, 2zákona,

Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky,je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její

Platnost Po celou dobu zadávací lhůty. Bankovní záruka nesmí obsahovat podmínky nebo výhrady
ztéžující r ealizaci p ráv zadavatel e.

,-l
]

I.___,".]
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Učastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených
bankovní záruku,
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předložením originálu záruční listiny
v § 48 odst. B zákonajistotu, jde-li o

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit
platnost pojištění po celou dobu zadávací lhůty" Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že
pojištěným je účastník zadávacího řízení a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je
zadavate|. Účastník zadávacího řízení předloži zadavateli písemné prohlášení pojistitele obsahující
závazek vyplatit zadavateli za podmínek uvedených v § 4,1 odst. 8 zákonajistotu.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžníjistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem,
a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanlkne jeho účast
v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

U nabídek podaných společně více účastníky zadávacího řízení je nutné poskytnout vždy jen jednu
bankovní záruku nebo pojištění záruky, Nelze tedy poskytnout jistotu ve formě složených bankovních
záruk a/nebo složených pojištění záruk, tzn. je nepřípustné, aby někteřínebo všichničlenové sdružení
předložili více bankovních záruk nebo více pojištění záruk nebo jejich kombinaci v určité výši, jejichž
celkový součet by se rovnal celkové výši jistoty (bankovní záruky nebo pojištění záruky) požadované
zadavatelem,

V případě, že účastník zadávacího řízení poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce
prohlášení účastníka zadávacího řízení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka
zadávacího řízení, ve kterém účastník zadávacího řízení uvede údaje pro vrácení peněžní jistoty v
následujícím členění.. Platební údaje pro vrácení peněžníjistoty:
. Císlo účtu:. Kód banky:. Název banky:. Adresa pobočky:

]16. PoDM|NKY A PoZADAVKY PRo zPRAcoVANi NAB|DKY
Nabídka bude předložena v originále označená jako (ORlGlNAL), Uchazeči je doporučeno
zadavatelem rovněž předložit jako součást podané nabídky CD/DVD/USB nosič obsahující kompletní
nabídku a veškerá data ve shodné podobě jako originál v elektronické formě, v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

VŠechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro
zpracování nabídky:

Krycí list nabídky. - Příloha č. 3a) zadávací dokumentace, případně Příloha č. 3b) zadávací
dokumentace
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17.?0ŽADAVEK NA PoDÁNí NABíDKY ?oUzE
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bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek

Podepsaný návrh Smlouvy.
Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Uchazeč pouze doplní vyžlucené požadované
chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče učiní
součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu
nabídky uchazeče. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato

skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud jedná jménem či za
uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná
moc opravňující tuto osobu k jednání.

Odpovědné zadávání.
Účastník předloží prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veře.lné zakázky (dle přílohy č.

této zadávací dokumentace).

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.

V ELEKTRON|CKE PoDoBE ]

]

Zadavatel nepožaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě"

18. LHůTA A MísTo PRo PoDÁNíNaeíprr

Datum: 17. 6. 2021Hodina: 12:00

Místo pro podání nabídek:
Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace
Zelená 11212,73601 Havířov - Životice

Nabídky se podávají pouze v listinné podobě.

Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek osobně, poštou či kurýrem
v uzavřené obálce s názvem ,,NABÍDKA NEoTVÍRAT - Vybudování přírodních zahrad".

Otevírání obálek s nabídkami pro 1. část se bude konat dne 17, 6, 2021 v 12-,05 hodin vsídle
zadavatele v ředitelně školy a je neveřejné.Otevírání obálek s nabídkami pro 2. část se bude konat
dne 17. 6. 2021 v 12,.30 hodin v sídle zadavatele v ředitelně školy a je neveřejné.

l tg. roMuNIKAcE MEzl ZADAvATELEM A DoDAvATELl

Žádosti ovysvětlení zadávací dokumentace analogicky dle § 98 zákona doručí dodavatelé v
zadávacím řízení písemně na kontaktní osobu - Radim Pala, DiS., tel. +420 773 204 154, e-mail:
radimpala@email.cz , který zajistí odpovědi na případné dotazy účastníků zadávacího řízení.

6
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Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím

elektronických kontaktů uvedených v nabídkách dodavatelů, příp. prostřednictvím jejich datových
schránek nebo v písemné podobě na adresu osoby zastupující dodavatele.

20. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně
všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytn uta.

Zádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta) nejpozději do 4
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Radim Pala, DiS., tel:
+420 773 204 154, e-mail: radimpala@email.cz.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku budou odeslány nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele,
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Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční kdykoliv na základé předchozí telefonické
dohody s kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických.

Kontaktní osobou zadavatele pro účely prohlídky místa plnění je Mgr, Blanka Helštýnová, ředitelka
školy, tel: +420 737 442 132,

Dodavatelé nejsou oprávněni pořizovat z prohlídky místa plnění audiovizuální ani jiné obdobné
záznamy, pokud zástupce zadavatele na místě před zahájením prohlídky nestanoví výslovně jinak,

22. VYHRAZENÉ PRÁVo ZA

- Zadavatelje oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací,
a to bud'na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.

- Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona ó, 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např.
patenty avynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, normy, ochranné známky nebo označení původu,

účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního
standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně
a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným
parametrům.
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