
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A 

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  

 
Zadavatel, Základní škola a Mateřská škola Markvartice, zastoupená Mgr. Miroslavem 

Kroupou, ředitelem školy, Vás vyzývá k podání nabídky na plnění zakázky na službu 

(nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona 134/2016 Sb. O zadávání 

veřejných zakázek v platném znění, zakázka je zadávána v souladu se směrnicí obce na 

„Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“). 

 

1. Předmět zakázky 

„Zahrada v srdci školy“ 

Zadavatel 

1.1. Základní údaje 

Název:  Základní škola a Mateřská škola Markvartice 

Sídlo:  čp. 197, 40742 Markvartice 

Země:   Česká republika 

IČ:   72744774 

Zastoupená:  Mgr. Miroslavem Kroupou, ředitelem školy 

    

1.2. Kontaktní osobou zadavatele je   

Jméno:   Mgr. Miroslav Kroupa 

Tel:  +420 603 873 483 

E-mail:  zsmarkv@zsmarkvartice.cz 

ID datové schránky: xdbmfdd 
 

2. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci: 
Uchazeč se musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými 

v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.  

 

3. Vymezení předmětu plnění zakázky 
3.1. Předmět plnění zakázky: 

Stavba „Zahrada v srdci školky“ je členěna na objekty, které tvoří jeden celek: 

 

 

Spisová značka:  

Čj.: 225/2019  

Vyřizuje: Mgr. Miroslav Kroupa  

  

Mob. tel.:603 873 483  

E-mail: info@zsmarkvartice.cz  

Datum: 7. 5. 2019  

«ZŠ a MŠ Markvartice» 

«Markvartice 197» 

«40742»  « M A R K V A R T I C E »  

mailto:zsmarkv@zsmarkvartice.cz
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SO 1 – Ptačí pozorovatelna 

Šestiúhelníkový půdorys délka strany 2 m. Přístup do pozorovatelny bude provedený 

po doplněných schodišťových stupních z komunikace na úroveň plochy s umístěnou 

pozorovatelnou. Schody budou provedené z pískovcových kamenů, doporučuje se 

přesné osazení jednotlivých kamenů.    

Základové patky z betonu třídy C 16/20, provedené do nezámrzné hloubky tj, 1200 

mm. Konstrukce pozorovatelny bude provedená jako dřevostavba z nosných 

dřevěných trámů, dřevěných nosných trámů podlah, obvodového pláště a krovu.  

Obvodový plášť z dřevěného roštu a palubových prken s výplňovou tepelnou izolací z 

minerální vlny. Zastřešení krovem ve spádu 36° se živičnou krytinou na bednění z 

prken, popř. vodovzdornou překližku.  Průzory pro pozorování budu umístěné ve dvou 

výškových úrovních pro výhled všech osob.  Pro dobrá pozorování se instalují 

podpěrky loktů. Všechny dřevěné prvky budou opatřeny fungicidními nátěry a 

vrchními ekologickými nátěry.  

SO 2 – Venkovní učebna 

Obloukový půdorys největší půl oblouk délky 18,5m, výškový rozdíl jednotlivých 

stupňů bude 1,20m nad plochou s ohništěm. Odstupňované hledištní schody se šířkou 

1000 mm na kterých budou osazené dřevěné desky sedadel. 

Odstupňované hledištní stupně budou provedené vyskládáním pískovcových kamenů   

ve stávajícím svahu. Bude provedeno částečné odtěžení pro úpravu jednotlivých 

stupňů. Je navržená výška hledištního stupně 40 cm, pro zajištění dobré viditelnosti na 

plochu.  Sedací plochy budou opatřené sedadly z dřevěných hoblovaných latí s 

úpravou proti úrazu, opatřených ekologickými nátěry pro vnější použití. Nátěry budou 

pravidelně obnovovány. Vstup na sedadla po přirozeném svahu terénu.  

SO 3 – Bylinné záhony 

Představují drobné terénní úpravy odkopáním 12,6 m
3
, urovnání terénu 63 m

2
 a 

rozprostření ornice v tl. 30 cm na ploše lemované zahradními obrubníky. 

SO 4 - Jezírko 

V prostoru budoucího jezírka je v současnosti jímka, která bude zrušená. Kolem 

jezírka budou nasázené rostliny vhodné do tohoto prostředí, např: bahničky mokřadní, 

blatouch bahenní, kejklířka žlutá, chrastice rákosová. Rostliny se zvolí podle toho, zda 

se hodí na břeh, do vody nebo do bažiny.  Jezírkové rostliny vytvoří určitý biosystém.  

Jáma se vyčistí, a nasype se 10cm vrstva písku. Položí se podkladní geotextílie a UV 

mrazuvzdorná foliemi, (dno nádrže bez ostrých kamenů,). Kolem obrysu jezírka se 

vybuduje ještě 15 cm hluboký příkop. Jde o kapilární uzávěr, která zabrání sklouznutí 

folie dovnitř jezírka. Fólie má svými okraji přesahovat asi 50 cm a je při pokládce 

pružnější a elastičtější, když je teplo.   Dno jezírka v nejhlubší částí nádrže se zakryje 

asi 1 cm vrstvou jemného štěrku, a napustí se voda. Osází se vhodnými rostlinami 

v koších. V prostoru budoucího jezírka je v současnosti jímka, která bude zrušená. 

Kolem jezírka budou nasázené rostliny vhodné do tohoto prostředí, např: bahničky 

mokřadní, blatouch bahenní, kejklířka žlutá, chrastice rákosová. Rostliny se zvolí 

podle toho, zda se hodí na břeh, do vody nebo do bažiny.  Jezírkové rostliny vytvoří 

určitý biosystém.  

SO 5 – Motýliště a broukoviště 

Jedná se o osazení dřevěných tyčí v kůře tl. 10 cm do terénu se zadusáním a osazení 

dřevěných impregnovaných palisád celkové délky 212,5 m do betonu v řadě dlouhé 

34m. Jedná se o jakousi obrubu podél betonové zdi. Ostatní části broukoviště a 

motýliště budou zhotoveny svépomocí se žáky a rodiči.   
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Množství materiálů a prací je podrobně specifikováno v soupisu prací, jehož 

nedílnou součástí je projektová dokumentace s datem 12/2017, zpracovaná paní 

Soňou Dlouhou. 

 

 

4. Doba a místo plnění zakázky 
4.1. Doba plnění zakázky  

Termín zahájení díla: předpoklad 1. června 2019 

Termín ukončení díla: předpoklad maximálně do 30. srpna 2020 

4.2. Místo plnění zakázky 

Místem plnění je: areál Základní školy a Mateřské školy Markvartice 
 

5. Kvalifikace dodavatelů 
5.1. Obecná ustanovení o prokazování splnění   

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže: 

a) splnění základních způsobilosti  

b) splnění profesních způsobilosti  

 

5.2. Základní způsobilost  

5.3. Způsobilým není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu 

134/2016 Sb. v platném znění, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 

země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu  nebo v obdobné situaci 

podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

 

 

5.4. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 5.3 písm. a) 

splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li 

členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle 

odstavce 5.3 písm. a) splňovat: 

 tato právnická osoba, 

 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

5.5. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu: 
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 zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 5.3 písm. a) 

splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

 české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 5.3 písm. a) 

splňovat osoby uvedené v odstavci 5.4 a vedoucí pobočky závodu. 

 

5.6. Prokázání základní způsobilosti 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České 

republice předložením: 

 výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k odst. 5.3 písm. a), 

 potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odst. 5.3 písm. b), 

 písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu 

k odst. 5.3 písm. b), 

 písemného čestného prohlášení ve vztahu k odst. 5.3 písm. c), 

 potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odst. 

5.3 písm. d), 

 výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného 

prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu 

k odst. 5.3 písm. e). 

Základní způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením. Originály či 

ověřené kopie těchto dokladů může zadavatel vyžadovat předložit před 

podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. 

 

5.7.Profesní způsobilost 

Uchazeč prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením: 

a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán. 

b) Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, 

tedy doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci  

Doklady o splnění profesní způsobilosti předloží uchazeč v prosté kopii. 

Doklady nesmí být starší 90 dnů před rozhodným termínem prokázání 

kvalifikace, tj. před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje 

právo před podpisem smlouvy požadovat od uchazeče, se kterým má být 

smlouva uzavřena, vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií těchto 

dokladů. 

 

 

6. Obchodní podmínky 
6.1.Podrobné obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) jsou definovány 

v závazných smluvních podmínkách, které jsou přílohou této zadávací 

dokumentace. Návrh smlouvy o dílo (závazné smluvní podmínky) jsou nedílnou 

součástí této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn provádět změny či 

doplnění těchto závazných smluvních podmínek s výjimkou částí, které jsou 

označeny. 
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7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
7.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní plnění zakázky, a to 

absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako 

nejvýše přípustná, a to v členění nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 

(DPH), výše a sazba DPH, nabídková cena včetně DPH. 

Uchazeči uvedou nabídkové ceny v požadovaném členění na krycí list nabídky.  

7.2. Doložení výpočtu nabídkové ceny: 

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit položkový rozpočet. Jako podklad 

k provedení kalkulace použije uchazeč slepý položkový rozpočet, který je součástí 

zadávací dokumentace. Uchazeči jsou povinni vyplnit všechny jednotkové ceny 

v položkovém rozpočtu, při striktním dodržení formální stránky a obsahové 

stránky položkového rozpočtu.  

7.3. Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky: 

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být 

podepsány statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí 

být jejího zmocnění doloženo v nabídce. Veškeré doklady musí být kvalitním 

způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat 

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

7.4. Zadavatel si vyhrazuje právo o nabídkách dále jednat. 

7.5. Zadavatel připouští variantní řešení. 

 

 

 

 

7.6.Požadavky na jednotné uspořádání a povinný obsah nabídky: 

a) Krycí list s Identifikačními údaji o uchazeči a nabídkovou cenou. 

b) Doklady o splnění základní způsobilosti (čestné prohlášení) 

c) Doklady o splnění profesní způsobilosti (prosté kopie) 

d) Oceněný položkový rozpočet 

e) Podepsaný návrh smlouvy o dílo se zapracovanými závaznými smluvními 

podmínkami 

f) Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně nebo elektronicky. 

 

 

 

8. Termín a místo podání nabídek 
Nabídky musí být doručeny nejpozději do úterý 24. 5. 2019  9:00 hodin  

8.1.Požadavky na způsob podání nabídky: 

 doporučenou poštou nebo osobně na adresu: Základní škola a Mateřská škola 

Markvartice, čp. 197, 40742 Markvartice. Obálka bude označena názvem 

zakázky a označením „NEOTVÍRAT“ 

 datovou schránkou: xdbmfdd 

 emailem na: info@zsmarkvartice.cz 

 

Při podání nabídky je rozhodující pro termín doručení čas osobního podání, čas 

doručení poštovním doručovatelem, čas obdržení datové zprávy či emailu. Včasné ne 

doručení je rizikem uchazeče. Opožděně podané nabídky zadavatel neotevře. 

mailto:info@zsmarkvartice.cz
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9.  Způsob hodnocení nabídek  
Hodnocení bude provedeno dle hodnotícího kritéria – ekonomická výhodnost, která 

bude zahrnovat jedno dílčí kritérium: 

 

- Kritérium 1 nejnižší nabídková cena bez DPH – 100 % – celková cena plnění celého 

předmětu zakázky bez DPH. 

Nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

 

Zadavatel je oprávněn nabídky posoudit, zda neobsahují položky s mimořádně nízkou 

nabídkovou cenou. Nabídky, které nesplní podmínky výzvy a zadávací dokumentace 

budou z hodnocení vyřazeny. 

 

10. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem: 
a) Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat žádnou z předložených nabídek a od 

výběrového řízení odstoupit, výběrové řízení zrušit. 

b) Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.  

c) Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné 

požadavky zadavatele na plnění zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen 

řídit se při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.  

 

 

V Markvarticích dne 7. 5. 2019 

 

S pozdravem 

...................................    

Mgr. Miroslav Kroupa 

ředitel školy 

 

přílohy: 

 č. 1 – povinný obsah nabídky (1xA4) 

 č. 2 – krycí list nabídky (2xA4) 

 č. 3 – čestné prohlášení (1xA4) 

 č. 4 – čestné prohlášení (1xA4) 

 č. 5 – nabídkový rozpočet 

 č. 6 – rozkreslené plány pozorovatelny (6xA4) 

 č. 7 – návrh smlouvy o dílo 


