Výzva k účasti v zakázce malého rozsahu druhé kategorie na stavební
práce s názvem:
„Zahrada v přírodním stylu MŠ Sluníčko Šenov u Nového Jičína“
Projekt je spolufinancován z OPŽP, akceptační číslo 15239857, reg. č. CZ.1.02/7.1.00/15.29124

JEDNÁ SE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, zadávanou:
„Závazným postupem pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod
aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“,
vydaných MMR (dále jen závazné postupy).

Vážení,
V souladu se shora uvedenými závaznými postupy, si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky na
stavební práce v zadávacím řízení s názvem „Zahrada v přírodním stylu MŠ Sluníčko Šenov u Nového
Jičína“.

1. Identifikační údaje zadavatele a zastupujícího zadavatele
Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupen:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Společnost pověřená
Zadavatelskou činností:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:

Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
starostou obce – JUDr. Karel Třetina
územně samosprávný celek - § 2 odst. 2, písm. C), kód 801
60798432
CZ60798432

EDUflex s.r.o.
Severní 641, 742 42 Šenov u Nového Jičína
28178475
CZ28178475
Mgr. Stanislav Kovář
Tel. 737 276 428, email: kovar@eduflex.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.175.253,- Kč bez DPH
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Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem díla je realizace stavby s názvem „Zahrada v přírodním stylu MŠ Sluníčko Šenov u
Nového Jičína“, podle projektové dokumentace zpracované společností HOUSEPROJEKT – project &
building s.r.o., Puškinova 466/26, 743 01 Bílovec, v níže uvedeném rozsahu a dle zhotovitelem
oceněného a přiloženého položkového rozpočtu.
Stavební a dispoziční úpravy řeší následující:
Rekonstrukce stávající zahrady, která bude sloužit k environmentálně zaměřeným vzdělávacím aktivitám,
k realizaci akcí zaměřených k ekologické výchově. Zahrada je umístěna v bezprostřední blízkosti MŠ
Sluníčko a v současné době funguje jako školní zahrada – parc. č. 673 v k.ú. Šenov u Nového Jičína.
Podrobně viz PD – výkresová dokumentace – nákresy a popisy jednotlivých prvků.

3. Informace o způsobu přístupu k zadávací dokumentaci
Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentaci (včetně příloh ZD) je dostupná elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje
–
profilu
zadavatele
dostupném
na
webové
stránce
https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/60798432.

4. Lhůta a místo pro podání nabídky, termín otevírání obálek a jazyk nabídky
Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 31.07.2015 v 9.00 hod.
Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky a to do jeho sídla –
Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
Nabídky lze podávat i prostřednictvím držitele poštovní licence. Zadavatel neodpovídá za případné
opožděné doručení poštovní zásilky, a toto je plně rizikem uchazeče.
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky pověřeným
pracovníkem zadavatele. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč.
Písemná nabídka, jejíž jednotlivé listy jsou pevně spojeny bude doručena v zalepené obálce (doručení
nabídek osobně nebo poštou) s označením „NEOTEVÍRAT NABÍDKA – „Zahrada v přírodním stylu
MŠ Sluníčko Šenov u Nového Jičína“, přesným označením, názvem a adresou uchazeče.
Termín otevírání obálek:
Otevírání obálek proběhne dne 31.07.2015 v 9.15 hod. v sídle zadavatele, Obecní úřad Šenov u Nového
Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, může být přítomna při otevírání
obálek jedna osoba. Touto osobou může být statutární orgán uchazeče u právnické osoby nebo fyzická
osoba nebo jiná osoba písemně zmocněná uchazečem. V tomto případě doloží osoba přítomna otevírání
obálek originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Přítomní uchazeči stvrdí svou účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů.
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Jazyk nabídek:
Nabídky se podávají v českém jazyce.

5. Hodnotící kritérium
Jednotlivé předložené nabídky budou hodnoceny dle jediného hodnotícího kritéria – výše celkové
nabídkové ceny za kompletní předmět plnění bez DPH.
Hodnotící kritérium:
1. Výše celkové nabídkové ceny bez DPH……………………………………..100% váha.
Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu Smlouvy o dílo. Výsledné
pořadí uchazečů bude určeno od nejnižší (nejvhodnější nabídka) po nejvyšší (nejméně vhodná nabídka)
nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen bude upřednostněn uchazeč, jehož nabídka byla
zadavateli doručena dříve.

6. Ostatní
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám si zadavatel vyhrazuje právo zaslat
odpověď uchazeči (tazateli) na dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, i všem ostatním
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla odeslaná tato výzva
s využitím elektronického nástroje, a to uveřejněním na profilu zadavatele shora uvedeném.
Zadavatel může poskytnout uchazečům prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení v kterékoliv jeho fázi až do uzavření smlouvy.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Zadavatel
uveřejní oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele;
v takovém případě se oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným
zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Šenov u Nového Jičína dne 16. 7. 2015

Digitálně podepsal
JUDr. Karel
Třetina
JUDr. Karel Třetina
starosta
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