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Výzva  

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), mimo 

režim tohoto zákona, pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

„Školní zahrada v přírodním stylu MŠ Březina“ 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název: Obec Březina 

Sídlo: Březina 24, 679 05 Křtiny 

IČ:     00280020 

Právní forma 801 – Obec 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele: 

Ing. Jiří Polák, starosta 

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci veřejné zakázky: 

Milana Štěpánková, osoba pověřená výkonem zadavatelských  
činností 
tel: 776 874 794 
stepankova@europroject.cz  

 

2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Školní zahrada v přírodním stylu MŠ 

Březina“, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

v rámci Operačního programu Životního prostředí (SFŽP ČR), Prioritní osa: 7. – Rozvoj infrastruktury 

pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Primární oblast podpory 7.1 Rozvoj 

infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování 

environmentálního poradenství a environmentálních informací. 

Druh zakázky dle jejího předmětu: Dodávky 

Druh zakázky podle předpokládané hodnoty: Zakázka malého rozsahu 

Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 a  
§ 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen řídit se ustanovením zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále 

v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se pouze o podpůrný krok  

a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.  
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Zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupuje v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a 

příjemce podpory v OPŽP. 

Předmětem veřejné zakázky je vybudování školní zahrady mateřské školy Březina v přírodním stylu. 

Dodány a nainstalovány budou vzdělávací a pohybově-herní dětské prvky z přírodních materiálů, 

venkovní mobiliář, altán, jezírko, suchá zídka, pítko pro ptáky, kamenný vyvýšený záhon, informační 

tabule, pořízení zahradního nářadí pro děti aj.  Dílo je podrobně specifikováno v přílohách Zadávací 

dokumentace, konkrétně přílohy č. 8 Projektová dokumentace a příl. č. 3 Výkaz výměr, který je 

zpracován v rozsahu závazných technických parametrů. 

3. INFORMACE O POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Uchazeč si může vyžádat Zadávací dokumentaci u kontaktní a pověřené osoby výkonem 

zadavatelských činností: Milana Štěpánková, stepankova@europroject.cz, tel: 776 874 794, Kpt. 

Jaroše 29/100, 680 01 Boskovice.  

Zadávací dokumentace bude uchazeči vydána na základě písemné žádosti odeslané na e-mailovou 

adresu stepankova@europroject.cz, kontaktní a pověřené osoby výkonem zadavatelských činností, 

nejpozději 3 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.   

Případné dotazy uchazečů budou adresovány na výše uvedenou osobu.  

Informace o veřejné zakázce budou zveřejňovány na úřední desce obce –  

http://www.obec-brezina.cz/uredni-deska/. 

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek: 18.8.2014, 13:00 

Místo pro podávání nabídek: Poštou se nabídka podává na adresu: 
Obecní úřad Březina 
Březina 24 
679 05 Křtiny  

 
Osobně se nabídka zadavateli podává na výše uvedenou adresu 
zadavatele po předchozí telefonické domluvě s panem Ing. Jiřím 
Polákem, na tel.č.: + 420 602 642 228 

 

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání 

k poštovnímu doručení). 

Nabídky, které budou doručeny zadavateli v rozporu s těmito požadavky, zadavatel nezařadí do 

zadávacího řízení a vrátí je zpět příslušnému uchazeči. 
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5. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK 

Termín otevírání obálek: 18.8.2014, 13:30 

Místo konání: Obecní úřad Březina 
Březina 24 
679 05 Křtiny  

 

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevření obálek: 

Oprávněný zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek.  

 

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Uchazeč v rámci své nabídky prokáže splnění: 

- Základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 formou čestného prohlášení  

(u právnických osob v souladu výpisem z obch. rejstříku) 

- Profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) 

- Ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50, odst. 1 písm. c 

Podrobně jsou podmínky pro prokázání kvalifikace a požadavky na zpracování nabídky uchazeče 

specifikovány v Zadávací dokumentaci. 

Důsledek nesplnění kvalifikace: 

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele dle § 59 zákona o veřejných zakázkách. 

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, 

bude podle § 60, odst. 1 zákona o veřejných zakázkách vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  

 

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií: 

Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: 

- nejnižší nabídková cena  

Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 167 909,- Kč bez DPH a bez 5 % rozpočtové rezervy. 

 

Jelikož zadavatel není plátce DPH, bude pro účely hodnocení rozhodná cena nabídky v KČ včetně 
DPH a včetně 5 % rozpočtové rezervy s DPH. 
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8. ZADÁVACÍ LHŮTA  

Uchazeč je v souladu s ustanovením § 43 zákona vázán svou nabídkou po dobu 90 dnů. 

9. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 

Způsob zpracování nabídky uchazeče se bude dále řídit dle § 68, odst. 1, 2, 3. 

Nabídky budou podány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi zadavatelem a 

dodavateli bude probíhat v českém jazyce. 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 zrušit výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 

 upravit termín realizace veřejné zakázky, 

 doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací při 

dodržení základních zásad zadávacího řízení dle § 6 zákona, 

 neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, 

 zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. 
 

Zadavatel nebude hradit dodavatelům žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto 

náklady nesou dodavatelé sami. 

Nedílnou součástí této výzvy je přiložená Zadávací dokumentace vč. příloh, která podrobně 

specifikuje požadavky zadavatele na zpracování nabídky. 

 

Obecní úřad Březina 

Březina 24 

679 05 Křtiny  

Zastoupena: Milanou Štěpánkovou 

 

 
 

Milana Štěpánková 
Pověřená osoba výkonem zadavatelských 

činností na základě příkazní smlouvy 

 

 

 
Dne 30.7.2014  
 
 
 
 


