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Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 

 

 „Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice – herní prvky“  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim zadávacích řízení v souladu s ustanovením §31 zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). 
Je-li v této zadávací dokumentaci užito pojmu či odkazu na ZZVZ, jedná se pouze o názorný odkaz. 

 

Tato zadávací dokumentace slouží jako výzva k podání nabídky. 

 

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Textová část zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům a je pro zájemce závazná. Obsahuje 

zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení 

nabídek z hodnocení.   

 

1. Informace o výzvě k podání nabídek  

 

Datum odeslání výzvy elektronicky:                  22.10.2018 

 

Konec lhůty pro podání nabídek:                  9.11.2018 v 10:00 hod 

 

1. Základní údaje o zadavateli 

Název zadavatele: Město Řevnice  

Sídlo zadavatele: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

IČ: 00241636 

Osoba oprávněná jednat:  Ing. Tomáš Smrčka, starosta města - +420 603 854 

843 

Kontaktní osoba poskytující dodatečné a další informace: Michal Kliner - +420 313 104 2115; +420 603 508 

806 

E-mail: kliner@revnice.cz 

 

2. Zadávací dokumentace 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky 

zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při 

zpracování své nabídky.  

 

Zadávací dokumentace tvoří tyto části: 

  

1) Písemná výzva – textová část zadávací dokumentace včetně příloh  

   2)    Projektové dokumentace zpracované ateliérem LIVING IN GREEN s.r.o., Palackého 70, 252 29     

           Dobřichovice, IČO: 24828301  

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu běhu lhůty pro 
podání nabídek: www.uverejnovani.cz - Město Řevnice „Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice – herní prvky“ 

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci: 

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné žádosti zaslané kontaktní 

osobě zadavatele na email: kliner@revnice.cz, nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek. Dodatečné informace včetně přesného znění dotazu budou nejpozději do 3 pracovních dnů odeslány 

všem známým uchazečům a zájemcům.  

 

 

mailto:kliner@revnice.cz
http://www.uverejnovani.cz/
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3. Předmět veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice – herní prvky“ 

 

Druh veřejné zakázky:     veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 

Místo dodání veřejné zakázky:    město Řevnice, ulice Mníšecká 676  

Předpokládaný nejzazší termín dodání:                      1 měsíců od zahájení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:                  347 298,- Kč bez DPH 

 

Popis veřejné zakázky:  
Cílem projektu je vytvořit u mateřské školky v Řevnicích zahradu v přírodním duchu, tedy prostor s herními a 

vzdělávacími prvky a s bezpečnou a zajímavou doprovodnou zelení, které by děti vedly k poznání přírodních 

jevů, vlastní aktivitě, tvořivosti a zájmu o životní prostředí. Naším cílem je přírodní zahrada, která bude pomáhat 

plně rozvíjet vzdělání a schopnosti dětí. Jedná se o dodání herních prvků dle přiložené dokumentace. Předmět 

plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu technických požadavků a nároků uvedených v projektové 

dokumentaci a zahrnuje mj.:  

 

- Zajištění kompletní a řádné realizace stavby.  

- Předložení všech předepsaných revizních zpráv a dokumentů (zkoušek, prohlášení o shodě, atestů, aj.) na 

použité materiály,  

- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v místech dotčených stavbou a s tím související 

dodržování pravidel BOZP, PO. 
 

Závaznost požadavků zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace, 

vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a 

bezvýhradně respektovat při zpracování nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků 

zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění 

zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. 

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době 

provádění díla. 

 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů 

a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 

definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií 

srovnatelnou. 

 
 
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 

a) základní způsobilosti 

b) profesní způsobilosti 

c) technické kvalifikace 

 

a) základní způsobilost 

- uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením (příloha č.2).  

 

b) profesní způsobilost 

- uchazeč prokáže předložením:  

- výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, dokladem prokazujícím příslušné živnostenské 

oprávnění nebo licenci případně doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele    

 

c) technická kvalifikace 
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-  uchazeč prokáže předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech. 

V seznamu uvede uchazeč min. 2 zakázky, včetně osvědčení objednatele o jejich řádném poskytnutí a 

dokončení, jejichž předmětem byly stavební práce obdobného charakteru, jako je v zadání, v objemu 

minimálně 1,2 mil. Kč bez DPH. 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam předložený uchazečem pravdivý, a zda 

jsou splněny podmínky týkající se referenčních zakázek. V případě, že budou údaje uvedené uchazečem v 

rozporu s výsledky kontroly a posouzení zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku uchazeče vyřadit.  

    

5. Prokazování splnění kvalifikace 

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky 

uchazeče. 

 

Dodavatel předkládá k prokázání splnění kvalifikace prosté kopie dokladů.  

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je účastník zadávacího řízení oprávněn prokázat svou 

kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných 

zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 234 zákona 

o zadávání veřejných zakázek). 

 

6. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je 

každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(tj. předložení výpisu z obchodního rejstříku či obdobné evidence) každý z dodavatelů samostatně. Splnění další 

požadované kvalifikace prokazují dodavatelé společně. 

Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou dále povinni předložit zadavateli současně s doklady 

prokazujícími splnění kvalifikaci závazek dodavatelů, že odpovědnost za plnění zakázky ponesou všichni 

dodavatelé společně a nerozdílně. 

 

7. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací 

dokumentací. Nabídková cena se stanovuje na základě celkové ceny za požadovanou zakázku. Nabídková cena 

bude obsahovat částku v českých korunách. 

 

Nabídková cena bude uvedena v členění: 

- Nabídková cena dodávky v Kč bez DPH            

- DPH 21 % v Kč 

- Nabídková cena díla celkem v Kč včetně DPH  

 

Nabídková cena musí být stanovena jako cena pevná. Změna (překročení) nabídkové ceny je možné jen 

v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková 

nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a krycím listu nabídky.  

 

8. Prohlídka místa plnění 

Termín prohlídky místa plnění je stanoven na 26.10.2018 v 10:00 hod.  

(Sraz zájemců o prohlídku je v místě stavby, před vstupem z Mníšecké ulice.) 
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9. Požadavky na zpracování a podání nabídky 

Nabídka bude zpracována písemně v listinné podobě v českém jazyce. 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně 

příloh tak, aby bez násilného porušení nebylo možné žádný list volně vyjmout. 

 

Zadavatel doporučuje strukturovat nabídku následujícím způsobem: 

- Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č.1) 

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace  

- Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 

- Položkový rozpočet  

- Případné další dokumenty  

 

Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky:  

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - „Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice – herní prvky“– NEOTVÍRAT 

 

Adresa pro podání nabídek 

Nabídky je možné poslat doporučenou poštou nebo osobně podat na adresu: Městský úřad Řevnice, nám. Krále 

Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice. 

 

10. Obchodní podmínky 

Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou návrhu smlouvy o dílo. 

Návrh smlouvy je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou 

určeny k vyplnění, aniž by změnil či jinak přepsal závazné části smlouvy. Doplněný a oprávněnou osobou 

podepsaný návrh smlouvy bude tvořit součást nabídky dodavatele.  

Účastník je povinen v nabídce jako přílohu smlouvy předložit harmonogram prací, ze kterého bude patrno 

časové plnění stavby po jednotlivých týdnech. Před podpisem smlouvy vyjádří zadavatel k předloženému 

časovému harmonogramu případné připomínky a harmonogram bude závazný až po jeho odsouhlasení, případně 

úpravě, ze strany zadavatele. 

 

11. Varianty nabídky  

Zadavatel varianty nabídky nepřipouští. Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu cenovou 

nabídku. 

 

12. Závaznost nabídky – zadávací lhůta 

Uchazeč je vázán svou nabídkou 90 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

13. Lhůta pro podávání nabídek a otevírání obálek 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.11.2018 v 10:00 hodin. 

 

Za okamžik podání nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou Městského úřadu Řevnice. Nabídky 

doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. 

 

Termín otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9.11.2018 v 10:10 hodin v sídle zadavatele – Městský 

úřad Řevnice. 
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14. Způsob hodnocení nabídek 

Kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle 

nejnižší nabídkové ceny. 

 

Nabídky budou seřazeny sestupně dle výše nabídkové ceny, nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou. 

Zadavatel je oprávněn provést posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 

15. Další informace a požadavky zadavatele  

Zadavatel podané nabídky nevrací a nehradí náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, podané nabídky 

zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 

 

Zadavatel požaduje součinnost vybraného uchazeče při veřejnosprávní kontrole. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky malého rozsahu bez udání důvodů. 

 

16. Závěrečné ustanovení 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběr uchazeče kdykoliv před podepsáním smlouvy o dílo. Zadavatel si 

vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo 

výzvu zrušit bez udání důvodu.  Zadavatel má právo měnit rozsah díla, v takovém případě bude situace řešena 

smluvním dodatkem ke smlouvě o dílo.  

 

 

V Řevnicích dne 1.10.2018 

                   

                                       Ing. Tomáš Smrčka v.r. 

                  starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy zadávací dokumentace: 

1) Krycí list nabídky  

2) Materiálové listy 

3) Situace – rozmístění herních prvků 

4) Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti  

5) Návrh smlouvy o dílo  

 

 


