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Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, 
Školní 790, 763 12 Vizovice 

_________________________________________________________________ 

 

 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

„Zahrada ZŠ Vizovice - drobné stavební úpravy“ 

 
 
1. Zadavatel zakázky: 

 
Základní škola Vizovice, příspěvková organizace 
Adresa:    Školní 790, 763 12 Vizovice 
IČ:    49156683 
Statutární zástupce:   Mgr. Radmila Koncerová, ředitelka školy 

 
 

2. Předmět veřejné zakázky: 

a) Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Zahrada ZŠ Vizovice - drobné stavební 

úpravy“ jsou drobné stavební práce. 
b) Podrobné údaje k předmětu plnění veřejné zakázky jsou stanoveny v příloze této výzvy k podání 

nabídky. 
c) Pokud tato výzva, nebo některé z jejích příloh, obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá 

obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého 
podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a 
kvalitativně srovnatelnými parametry s důrazem na zachování kompatibility. 

 

3. Druh zakázky: veřejná zakázka „Zahrada ZŠ Vizovice - drobné stavební úpravy“ je ve smyslu ustanovení § 

14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, veřejnou zakázkou na dodávky.  
 

4. Tato zakázka není zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „zákon“). 

 
5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 220 000,- Kč  

 
6. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

a) Termín zahájení plnění veřejné zakázky je předpokládán duben 2019, po podpisu smlouvy o dílo. 
Termín dokončení plnění veřejné zakázky zadavatel stanovuje do 6 týdnů od předání místa plnění. 

b) Splněním veřejné zakázky se rozumí úplné provedení stavebních prací. Součástí dodávky budou 
rovněž příslušné dokumenty, pokud jsou příslušnými předpisy vyžadovány.  

c) Místo plnění veřejné zakázky je objekt zadavatele, školní zahrada. 
 

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny. 
a) Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za plnění veřejné zakázky bez 

DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci dodávky, včetně všech 
nákladů souvisejících (např. náklady na dopravu, poplatky, kurzové vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené 
náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).  

b) Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu 
celkem včetně DPH. Za správnost určení sazby DPH v souladu s příslušnými předpisy je odpovědný 
uchazeč. 
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c) Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky dojde ke 
změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle 
sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 
8. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace: Kompletní zadávací dokumentace se skládá z této výzvy a 

její přílohy (dále jen jako zadávací podmínky) a je uchazečům poskytnuta současně s touto výzvou. 
Zadávací dokumentace je rovněž na webových stránkách zadavatele. 

 
9. Požadavky na zpracování nabídky: Nabídkou se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem, včetně 

dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v této výzvě k podání nabídky. Nabídka musí 
obsahovat: 
a) Oceněný rozpočet 
b) Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v 
příloze této výzvy. 

 
10. Místo a lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek:  

a) Lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po odeslání této výzvy a končí dne 28. 3. 2019 
v 9:00 hod. 

b) Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele, nabídku lze poslat elektronicky na e-mail 
zsvkoncerova@seznam.cz 

 
 

11. Hodnotící kritéria: 
a) Zadavatel stanoví jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou 

cenu.  
b) Dalším kritériem je udržitelnost po dobu 2 let. 
c) Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně DPH. 
d) Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.  

 
 

12. Vysvětlení zadávacích podmínek. 
a) Uchazeč je oprávněn požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. 
b) Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je nutné podat elektronicky na e-mailovou adresu 

kontaktní osoby uvedené v čl. 10 b) výzvy. 
c) Zadavatel může podat vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti, které rovněž 

zadavatel uveřejní na webových stránkách zadavatele. 
 
 
13. Právo zrušit zadávací řízení: zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. Zájemce v tomto případě 

nemá nárok na jakoukoliv náhradu. 
 
 

Ve Vizovicích dne 14. 3. 2019 
 

Mgr. Radmila Koncerová, ředitelka ZŠ Vizovice 
 
 

Přílohy: 
1. Slepý rozpočet 
 


