
STÁTNÍ FOND
žlvoTNíno pnosrŘroí
ČSSXÉ REPUBLlKY

Výzva k podání nabídky

Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, příspěvková organizace
v souladu s ust. § 27 zákonač.13412016 Sb,, o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZA|Z")

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů
v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce a nejedná se o zadávací řízení podle

zákona o veřejných zakázkách
7adávací dokumentace je v souladu se zadáváním veřejných zakázekv OPŽP 2o14-2o2o

(dále jen ,,Pokyny")

,,Zahrada - radostný svět dětí, Brno, okres Brno-město"

Název zakázky Zahrada - radostný svět dětí, Brno, okres Brno-město

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce) Stavební práce

Datum vyhlášení výzvy
k podání nabídek 31.1.2019

Výzva č.

Registračni óíslo projektu
Poskytnutá podpora

16/2017 k předkládání žádostí o poskýnutí wdpory v rámci
N árod n í ho p rag ram u ž ivotníh a prostřed í
050a1861

ze Státního fandu životního prostředí ČR

Název projektu Zahrada - radostný svět dětí, Brno, akres Brno-město

Název l obchodní firma
zadavatele Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrc 3, příspěvková organizace

§ídlo zadavatele Čtvrte 315/3, 63400 Brno

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa

Bc, Lenka Skokanová, ředitelka
+42a 603 160 898

msctvfte@volny.cz

lč zadavatele 7a2ffi907

kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a e-
mailová adresa

lng. Petr Kučeřík, vedoucí oddělení investic a pozemků, Městská
část Brno - Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno
Mob.: +42a 773 045 928 e-mail: kucerik@nliskovec.brno,cz

Lhůta pro podáni nabídek 21. 2. 2019 do 10:00 hod.

Místo pro podání nabídek

Osobně podané nabídky se přijímají v sídle zřizovatele ve lhůtě
pro podání nabídek na sekretariátu starostky, Úřadu méstské
ěásti Brno - Nový Lískovec, Oblá 75 a, 634 00, Brno - Nový
Lískovec.
Zad avatel n edispon uje elektro n ickými p rostřed ky, které by
umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že
nabídky mohou být podány pouze v listinné farmě.

Popis (specifi kace} před mět u zakázky

Jedná se o 1, etapu sadových úprav přírodní zahrady v areálu MŠ Kamarád a vybudování venkovní
učebny, V rámci realizace projektu dojde k instalaci 11 objektů a úpravě zahrady na ploše 3 496 m2.
Předmětem zakázkv jsou řezy keřů a živých plotů, dále potřebné demoliční práce - odstranění
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nevhodných herních pruků (rampa, pískovište).

Jsou zde navňené nové pruky, jaka je PŘÍRODNÍ UČEBNA ve formě šestibokého dřevéného attánu s
lavicemi, bez podlah, vRBovÁ CHÝŠE, BYLINK9VÁ 9PIRÁLA, VYyÝšENÉ zÁuoNv, šptuncí
RAMPA a nad stávajícím pískovištěm bude nové zřízena PERGOLA z důvodu jeho přistínění a dodávka
rostlinného mateiálu.
Předmět plnění je speciftkován projektovou dokumentací zhatovitele lng. Jana Vrbasová, autarizovaný
krajinářský architekt, Nádražní 155, 664 08 Blažovice, která je přílohou č. 7 této uýzvy.

ÚOale o přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace pro tuto zakázku je v plném rozsahu dostupná zdarma na úřední desce
mateřské škoíy http://ms-kamarad.cz/?page_id=229) a také na profilu zřizovatele příspěvkové
organizace (městské části Brno - Nový Lískavec, abh 75a, 634 00, Brno - Nový Lískovec Ěa: 449 92
7 8 5) v e l e ktro n i c ké m n á stroj i T ed e r a re n a n a ad rese : (http s : //www. te n d e ra re n a, cz/)

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kě (bez DPH) 42a 000,, Kč

Lhůta dodání l doba trváni
zakázky

Předpokládaná doba realizace je 3-4 měsíce od předání
staveniště, nejpozdějido 'l5. června 2019. Dodávka rostlinného
materiálu říjen, listopad 2019

Před pokládaný termín zahájen í březen 2019

Místo dodání / převzetí plnění Čtvrte 315/3,634 00 Brno - Nový Lískovec,

Nabídková cena

Nabídková cena musí být stanovena v české měně a musí být v
členění:

nabídková cena bez DPH,

výše DPH {sazba DPH 2í%}
nabídková cena vč. DPH-

Prohlídka místa plnění

Prohlídku místa plnění umožní zadavatel 6. 2. 2019 v 10:00 hod. - se srazem k prohtídce před vstupem
do objektu MS Kamarád, Brno, Ctvftě 3 - Nový Lískovec. Prohlídka místa plnění není pro plnění či
zpracování zakázky nezbytná, Účast na prohtídce není pro uchazeče povinná. Případnou individuátní
prohlídku je možné dohodnout s paní ředitelkou školy Bc. Lenkou Skokanovou mob: 603 16a B9B.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 2. 2019 v 10:00 hodin-
Uchazečijsou vázáni svau nabídkou 60 dnů od uplynutí lítůty pro podání nabídek

otevirání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se bude konat v zasedaeí místnosti měsíské částí Brno - Nový Lískovec, ObIá
75a, 634 0a, Brno - Nový Lískovec a bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek
uvedené v čl. Lhůta pro podání nabídek této zadávací dokumentace. atevírání obálek jsou oprávněni se
účastnit všichni účastníci (maximálně však dvě osoby za účastníka, které se prokážou ptnou mocí či
pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo účastníka - fyzickou osobu), kteří podalí
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a kromě osob pověřených zadavatetem.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s usť. § 1 1 4 a násl. zákona" Zadavatel bude
ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny s DPH.
Jako nejvyhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou s DPH.
V případě rovnosti cen rozhodne los.
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Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Záktadní způsobilost dte § 74 Zákona - dotožení čestným prohtášením. Čestné prohlášení o
tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné
zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti

Profesní způsobilost dle § 77 Zákona doložením prosté kopie výpisu z abchodního rejstříku,
Živnostenského rejstříku a osvědčení Profesní komory osoby pověřené vést stavbu
(stavbyvedoucí).

Technická kvalifikace d/e § 79 Zákona - seznam min.3 významných stavebníctl prací, které
uchazeč realizoval) za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízen ve finančním objemu
min. 150 tis. Kč bez DPH/stavba, která má obdobný charakter a byla novostavbou nebo
rekonstrukcí. Alespoň jedna z uvedených staveb musí obsahovat práce sadových úprav,

a

a

a

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídková cena musí b,ýt doložena formou položkových rozpočtů v členění a rozsahu
objednatelem poskytnutých soupisů prací (,,slepých" položkových rozpačtů s výkazy výměr) dle
specifikace předmětu této zakázky.
Účastník výběrového řízení vyptní jen ty buňky, které jsou označeny k vyptnění, tedy jednotkavé ceny a
údaje o zhotoviteli. Jakýkotiv zásah do textu, či měrných jednotek, položek může znamenat vyloučení
takovétto účastníka ze soutěže! ,,Cena celkem", uvedená v rekapitulaci rozpočtu, musí být stejná, jako
celková cena, uvedená ve smlouvě a to jak bez DPH, tak i s DPH a také stejná jako cena uvedená v
krycím tistu nabídky. Rozpočet musí byt podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná za uvedené plnění, pevná

a neměnná, se zahrnutím veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou
dobu realizace zakázky v souladu s fouío výzvou.

Nedílnou saučástí nabídky bude zpracovaný harmonogram stavebních prací.

Požadavek na způsob
zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné
zakázky v souladu se zadávací dokumentací jako nejvýše
přípustná.

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny uchazeče o veřejnou
zakázku je příIoha č. 6 - soupís prací.

Požadavek na písemnou formu
nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobé a v řádně

uzavřené obáíce označené názvem zakázky a nápisem
!!!Neatevírat!!!

vEŘEJNÁ AKÁaKA _ vÝeĚaovÉ Řízeltí
,,Zahrada - radostný svět dětí, Brno, okres Brno-město"

Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče a obálka musí být
uzavřena. Uzavřením obátky či obalu se pro účely tohoto
zadávacího řízení rozumí opatřeníobálky resp. obalu na uzavření
podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku
nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by
došlo k poškození výše uvedených ochranných práv.

Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou
zastu povat dodavatel e.1

1 Osobou oprávněnou jednat za dodavatele se rozumí osoba jednající na základě plné moci od
statutárního orgánu,
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Čtenění nabídky
o Rrycí list nabídky {vzor součástí Zadávací dokumentace)
. Doklady, jimiž uchazeč o vz splňuje l<valifikační kriéria
o seznam poddodavatelů (vzor součástí zadávací

dokumentace).
o prahlášení o seznámení se zadávací dokumentací a

jejím i příloh am i (vzor saučástí Zadávací doku mentace).
o návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za

uchazeče jednat.

. Soupís prací (pavinná přítoha č. 1 k SOD)
o Harmanogram stavebních prací

požadavek na uvedení
kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její tetefon a e-mailovou adresu"

Požadavek na jednu nabídku Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz)"
Písemná žádost musí byt zadavatelidoručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
padání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

o platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo,
. poskytnutí jistoty - Zadavatel pažaduje, aby uchazeči poskytlijistotu ve smyslu §41 zákana ve

výši 20.a00,- Kč (stovy ,,dvacettisíckorunčeských} k zajištění plnění svých pavinností
vypl,lvajících z účasti v zadávacím řízení" Uchazeč je oprávněn si zvalit pra poskJtnutí jistoty
některou z uvedených forem:

1. Peněžní jistota. Bude-li jistota poskytnuta formou peněžní jistoty, složí uchazeč stanovenou
peněžní částku na účet zadavatele č.ú. 6873930247/01aa s označením lČ uchazeče ve
vaiabilním symbolu tak, aby v den, kdy končí lhůta pro podání nabídek, byla stanovená částka k
dispozici na účtu zadavatele-
2. Bankovní záruka. Bude-lijistota poskytnuta formau bankovní záruky nebo pajištěním záruky,

bude nabídka uchazeče obsahovat originál a kopii bankovní záruky,
3. Pojištění záruky. Bude-ti jistota poskytnuta formau pajištění záruky, bude nabídka uchazeče

obsahovat originál prohlášení pajistitele a kopii pojistné smlouvy.
o možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (inflační doložka neba změna ceny

v závislosti na případné změné uýše DPH),
. Wše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo parušení povinnosti

vyplývající ze smlouvy jsou uvedeny v návrhu smlouvy o díIa která je přílohou č. 5 téta výzvy,
o nabídka včetně veškerych požadovaných dokladů musí bý,t zpracována výhradně v ées,kém

jazyce,
o nabídku a doklady k prokázání splnění kvatifikace je uchazeč povinen padat písemně v souladu

se zadávacimi podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání
splnění kvalifikací. Účastník též předloží nabídku na technickém nasiči dat (CD či DvD).
lnformace na technickém nasiči dat mají pouze informativní povahu,

o zadavatet nepřipouští variantní řešení nabídek.

Ostatní podmínky

zadavatel sivyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy,a
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a

a

zadavatel sivyhrazuje právo snížit rozsah předmětu zakázky dle finančních možností
zadavatele, případně zakázku zrušit,

jednotliví uchazečijsou povinni zdňet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazečiv rámcizadání veřejné zakázky,
upravit zadávací podmínky v souladu se zákonem.a

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Brně dne 31.1.2019
MATťň§xÁ

07
Bc. Lenka Skokanová
ředitelka Mš kamarád

Přílohy:

. Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (vzor součásťí Zadávací dokumentace).
o Příloha č. 2 - Doklady, jirniž uchazeč o VZ splňuje kvalifikační kriéria
. Příloha č" 3 * Seznam poddodavatelů (vzar součástí Zadávací dokumentace).
l přílaha č. 4 - prohlášení o seznámení se zadávací dakumentací a jejími přílohami (vzor

součástí Zadávací dakumentace),
e příloha č. 5 - návrh smlouvy o dílo padepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

c příloha č. 6 - §oupls prací (povinná přítoha č. 1 k SOD)
. příloha č. 7 - projektová dokumentace- technické podklady
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