VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu /VZMR/ na stavební práce s názvem
„Herní zahrada při MŠ Středokluky“.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí 3 300 000 Kč bez DPH.
Veškeré podklady ke zpracování nabídky (zadávací podmínky) jsou zájemci o zakázku k dispozici elektronicky na
webových stránkách zadavatele nebo za poplatek v papírové podobě, a to přes kontaktní osobu zadavatele.
Základní popis veřejné zakázky malého rozsahu
I.
Předmětem veřejné zakázky je řešení vybrané části herní zahrady mateřské školy Středokluky spočívající v terénních a
sadových úpravách, úpravě ploch a dodávce venkovního mobiliáře. Základním principem realizace je vytvoření
sourodé, harmonické a zároveň podnětné herní zahrady s důrazem na ekologickou výchovu dětí. Realizací záměru
dojde k rozšíření nabídky herních, pobytových a vzdělávacích aktivit v zahradě na maximální možnou míru, děti si
budou moci v zahradě nejen hrát, ale též se učit, tvořit, pěstovat, poznávat, pozorovat, svačit, rozvíjet svou fantazii i
pohybové dovednosti. Bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky stanoví zadávací dokumentace.
II.
Místo plnění veřejné zakázky je katastrální území Středokluky, obec Středokluky, pozemek parc. č. 169/5, 169/15,
129.
Plnění veřejné zakázky vybraným dodavatelem bude ukončeno nejpozději do 30. 11. 2018 tak, aby byly při plnění
zakázky zachovány příslušné technologické postupy. Následná údržba potrvá do 30. 11. 2021. Časový harmonogram s
postupem plnění veřejné zakázky je přílohou této výzvy.
III.
Uchazeč je povinen se podrobně seznámit se zadávacími podmínkami, zejména s projektovou dokumentací a je
povinen ověřit si veškeré výměry a specifikace položek a zadavatele předem upozornit na případné odchylky od
projektové dokumentace.
Uchazeč, musí disponovat příslušným oprávněním k podnikání ve vztahu k plnění veřejné zakázky a odpovědným
pracovníkem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Podrobnosti
k prokázání kvalifikace upravuje zadávací dokumentace.
IV.
Povinností každého uchazeče je nacenit veškeré položky výkazu výměr, přičemž nabídková cena musí zahrnovat
veškeré náklady dodávky zboží a služeb nezbytné k řádnému plnění veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit výše jednotlivých nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
malého rozsahu a to, zda nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Zadavatel bude hodnotit podané nabídky podle nabídkové ceny bez DPH.

V.
Uchazeč podá nabídku poštou nebo osobně na adresu zadavatele: Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky,
v pracovní době zadavatele, a to v pracovních dnech Po a St, 8:30 – 11:30 a 12:30 – 18:00.
Lhůta pro podání nabídek končí 18. 6. 2018 ve 13.00 hod.

Dodavatel, který nabídku ve stanovené lhůtě doručí osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky, které bude
obsahovat údaje o zadavateli a dodavateli, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky.
Doručené nabídky zaznamená zadavatel do „Seznamu přijatých nabídek“ podle pořadového čísla nabídky, data a času
jejího doručení.
Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty, komise neotevře a zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí
dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Neotevřená obálka s nabídkou
se stane součástí dokumentace zadávacího řízení.

V Středoklukách dne 24.5. 2018

Přílohy:
•

2

podmínky pro zpracování nabídky vč. příloh

Ing. Jaroslav Paznocht, starosta v.r.

