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OZNÁMENÍ VÝgĚROVÉHO ŘÍZeUÍX VEŘEJN CE ZADAVANE MIMO
zAK^zEK, vE zNĚNízÁKoN č. 134/2016 sb., o zADÁvÁruí vrŘEJNÝcH

pozDĚJšícn pŘeoplsů (DÁLE JEN ,,zÁKoN,,)

1, NÁZEV VEŘEJNÉ zAK^zKY

Název projektu č. 1:
Vybudování zahrady v přírodním stylu v MS U Křížů,
Havířov - Zivotice

Reoistrační číslo oroiektu č. 1: 1 190700531

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

Reqistrační číslo proiektu č.2. ,1 190700266

Název veřeiné zakázkv. Vybudování přírodních zahrad

2. lDENTlFlKAČní ÚonlrZADAVATELE

Název zadavatele: základní škola a Mateřská škola Havířov - zivotice
Zelená, příspěvková orqanizace

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

Telefon. e-mail: +420 737 442 132, zs.zelena@seznam.cz

3. IDENTIFIKAčNí úorur osoBy zAsTupuJící znonvATELE A povĚŘENÉ pRo vÝKoN
ZADAVATELSKÝCH člHruosrí

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

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

4. PREDPOKLADANA HODNOTA VEREJNE Z^KAZKY

Maximální předpokIádaná 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,- Kč bez DPH
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Křížů, Havířov - Životice:

Předpokládaný termín zahájení:

Předpokládaný term ín ukončení:

Tento pro,iekt je spolufinancován

státním fondem životního prostředí ČR

na zákIadě roZhodnUtí ministra životniho prostředí.

uw.mzp.cz M,sfzp.cz

_ časti č. 2) úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Havířov - Životice

Zelená je446862,1,- Kě bez DPH

Nabídka s vyšší nabídkovou cenou bude vyřazena a uchazeě vylouČen z výběrového řízení Pro

nesplnění zadávacích podmínek. platí rovněž pro jednotIivé ěásti.Zároveň si zadavatel klade

podmínku, aby byly dodrženy maximální položkové ceny (uvedené v Příloze s názvem Přiloha

č. 4Technická specifikace - položkový rozpočet), které zadavatel stanovil Při Podání

projektových žádostí v rámci výzvy é.712019: Přírodní zahrady.

Druh veřejné zakázky,, dodávky

6. VYMEZENí pŘeomĚru VEŘEJNÉ zAKiřKY, DOBA A MÍSTO PLNĚNI l

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 ÚČastník,a to v rámci.

,,časti e. 1) Vybudovánízahrady 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 zakázkyje věcně podrobně vymezen přílohou ó.4a) a přÍlohou 4b) zadávací

dokumentace pod názvem "Technická specifikace"" Smluvní podmínky realizace Předmětu veřejné

zakázky jsou pak specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1a) a 1b) - kdY Pro

každou část je vypracován samostatný návrh smlouvy o dílo této zadávacÍ dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou mimo zákon, ale dle pravidel NPŽP, Pod ČÍslem

projektu119o7oo531na dodávky s názvem projektu,,Vybudování zahrady v přÍrodnÍm stylu v MŠ U

xriiů, Havirov - životice" a pod číslem projektu 1190700266 na dodávky s názvem projektu,,ÚPrava

venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Havířov - Životice Zelená",

předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Návrhu obchodních a smluvnÍch Podmínek (dále

jen ,,Smlouvy,,), který tvoří Přílohu č. ,1a) a 1b) zadávací dokumentace.

po podpisu smlouvy
do 120 dní od podpisu smlouvy

DRUH VEŘEJNÉ zAKi\zKY

zahrady v ZŠ Havířov - Životice Zelená.

Předpokládaný termín zahájen í:

Předpokládaný termín ukončen í:

po podpisu smlouvy
do 120 dníod podpisu smlouvy

Zadavatel upozorňuje, že termín realizace se může vzhledem k prŮběhu veřejné zakázkY změnit.
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Další podrobnosti předmětu veřejné
č.4a) a 4b) - Technická specifikace.

Tento projekt je spolufi nancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí mini5tra životniho prostředí
M.mzp.cz lm.sízp.cz

zakázky )sou patrné z příloh zadávací dokumentace -Příloha

| 7. Po]|^PAVKY NA VARIANTY NAB|DEK
Zadav atel nepři pouští varianty nab ídek

l g. požnonvxy NezpůsoBzpRAcovÁHí HneíDKovÉ cENy
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy.
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

9. .tlttÉ požRoRvrY zRoRvRrele ruR plHĚHÍvEŘEJNE _z4lpŽKY
Zadavalel uvádí veškeré požadavky v zadávací dokumentaci a přílohách k veřejné zakázce, které
tvoří nedílnou součást této výzvy.

j 10. PoZADAVKY NA KVALlFlKAcl
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci,
která tvoří Přílohu č. 2a) a 2b) - zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje
podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

11. zPUsoB HoDNocENl NABIDEK
Hodnocení nabídek bude prováděno analogicky dle § 114 odst. 1 zákona podle hodnotícího kritéria,
kterým 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 nejnižšíaž po
nejvyšší hodnotu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.V případě rovnosti
nabídkových cen na 1. místě bude rozhodnuto losem.

l;2fo KŤTNuílJ§ToTy pno r. čÁsr vz a 2. čÁsr v l
Zadavatel požaduje v souladu s § 41 zákona, aby účastníci zadávacího řizení k zajištění plnění svých
povinnostívyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytlijistotu ve výši 8.000,- Kč. Jistotu poskytne
účastník zadávacího řízeníformou 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,
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případně formou pojištění záruky (dále jen "peněžníjistota"). Peněžníjistotu složí zájemce na účet č.

107-507209024710100, variabilní symbol je lČ účastníka zadávacího řízení.

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, žepř|jala 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 účastníkzadávacího řízeníposkytne jistotu složením peněžníčástky na účet
zadavatele v hotovosti. Nedodržení tohoto požadavku může být důvodem k vyloučení účastníka
zadávacího řízenív 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
ztěžující real izaci práv zad avatele.

ÚČastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny
obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 48 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o
bankovní záruku.

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
zadavatel. Účastník zadávacího řízení předloží zadavateli písemné prohlášení pojistitele obsahující
závazek vyplatit zadavateli za podmínek uvedených v § 4í odst. B zákona jistotu.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžníjistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem,
a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo b) poté, co účastníku zadávacího řízení zan|kne 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
zárukalnebo složených pojištění záruk, tzn. je nepřípustné, aby někteří nebo všichni členové 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:
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Platební údaje pro vrácení peněžníjistoty:
Císlo účtu:
Kód banky:
Název banky:
Adresa pobočky:

]rr. noouíNKy A požADAvKy pRo zpRAcovÁNi NAB|DKv
*;o; -iÓ*.'*oq 

uchazeči je ooporueeno-
zadavatelemrovněž 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

Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem
u jednotlivých oddílů (kapitol).

Podepsaný návrh Smlouvy.
Součástí zadávacích podmínek 1e 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 veřejné zakázky (dle přílohy č.
této zadávací dokumentace)

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace

Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.

Í4. POŽADAVEK NA PODÁNÍ NABÍDKY POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
PROSTŘEDNlCTViM ELEKTRONlCKÉHO NÁSTROJE
Zadavatel nepožaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě.

Tento projekt je spolufinancován
státním fondem životního prostředi ČR
na základě rozhodnUti mini§tra životního prostředí-
w.mzp.cž w.sfzp.cz

s uvedením čísel stránek
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Í5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datumi 17 .6. 2021Hodina: 12:00

Místo pro podání nabídek:
Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace
Zelená 112t2,73601 Havířov - Životice

Nabídlly 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 neveřejnó.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 re. xotvluttlxRce urzlzRonvRreleu R oopevRreu

Žádostio vysvětlení 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,

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.

17. VYSVĚTLEN| zADÁVAcí DoKUMENTACE
Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně
všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
doku mentace poskytnuta.

ŽaOost 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:
+42O 773 204 154, e-mail: radimpala@email,cz

Vysvětlení zadávacídokumentace včetně přesného znění požadavku budou odeslány nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele.

lta. pnonlíoxn naísrA pLNĚNí l
l

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční kdykoliv na základě předchozí telefonické
dohody s kontaktníosobou zadavatele ve věcech technických.

Kontaktní osobou zadavatele pro účely prohlídky místa plnění je Mgr. Blanka Helštýnová, ředitelka
školy, tel: +420737 442132.

Dodavatelé nejsou oprávněni pořizovat z prohlídky místa plnění audiovizuální ani jiné obdobné
záznamy, pokud zástupce zadavatele na místě před zahájením prohlídky nestanovívýslovně jinak.
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- Zadavatelje oPrávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy,
- Zadavatel si vyhrazuje práVo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávacidokumentací,
a to bud' nazákladě Žádostí uchazečŮ o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
- Dodavatelje Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. g2ot2o01Sb,, o finanční kontrole ve veřejné
sPrávě a o změně některých zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spo|upůsobit 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 naobchodní ÍirmY, 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 ijiné, kvalitativněa technickY obdobné řeŠenÍ, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným
parametrům.

20. DALší čÁsn ozNÁMENí yýeĚnovÉHo Ř2Ň K VEŘEJNÉ ZARÁŽ.CE_ PŘÍIOHVo zadávací dokumentace
r Příloha č. 'la) - Návrh obchodních a smluvních podmínek pro část č. 1o Příloha č. 1b) - Návrh obchodních a smluvních podmínek pro část č. 2o Příloha č. 2a) - Kvalifikační dokumentacepro část č. 1. Příloha č. 2b) - Kvalifikačnídokumentace pro část č, 2o Příloha č. 3a) - Krycí list nabídkypro část č. 1o Příloha č. 3b) - Krycí list nabídkypro část č. 2o Příloha č.4a) - Technická specifikacepro část č. .1r Příloha č.4b)- Technická specifikace pro část č. 2o Příloha Č, 5 - Čestné Prohlášení ke společensky odpovědnému plněníveřejné zakázky

VHavířovědne 2.6,2021
Základní škola a MaIeřsk;i škola

lJaV]ioV - Zivoticp rrl, Z"letta
|]íI5pevkovd Of tiá! t!Z?t.e

ředitelka

VYH RAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE


