Obec Boršov nad Vltavou
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice,
v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
zadávací řízení na dodávky:

Přírodní zahrada MŠ Boršov nad Vltavou
registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/15.29176, akceptační číslo: 15253077
Zadavatel
Obec Boršov nad Vltavou
zastoupená starostou obce, panem Mgr. Janem Zemanem
sídlo: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 00244694
DIČ: CZ00244694
telefon/fax: 387 250 221
mobil: 734 385 498
e-mail: starosta@borsovnvlt.cz
Zastoupení zadavatele – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
tel./fax: 387 330 460, GSM 602 244 226
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Martina Gabrielová, sekce veřejných zakázek
- tel.: 387 330 460
- e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz
Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je úprava prostor (zahrady), které je součástí mateřské
školy v obci Boršov nad Vltavou. Zahrada bude upravena jako „hřiště v přírodním stylu.
V rámci projektu bude instalováno na školkovou zahradu několik herních prvků z přírodních
materiálů, dále půjde o výsadbu stromů a keřů, vybudování prostor pro letní výuku, výchovu
a osvětu v oblasti ekologie. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen
podmínkami v textové části zadávací dokumentace, technickou specifikací a soupisem prací
a dodávek. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění povinné publicity projektu.
Součástí předmětu plnění jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení
díla v celém rozsahu zadání.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 080 tis. Kč bez DPH, projekt bude realizován s
podporou dotace EU a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální
vzdělávání, poradenství a světu (ERDF), primární oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury
pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního
poradenství a enviromentálních informací.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název

CPV

Stavební práce

45000000-7

Vysazování

77315000-1

Vybavení hřišť

37535200-9

Různý nábytek a vybavení

39150000-8

Předpokládané termíny realizace předmětu plnění:
 předpokládaný termín zahájení prací: září 2015
 předpokládaný termín dokončení prací: 13. 11. 2015
Místo plnění veřejné zakázky
MŠ Boršov nad Vltavou, Ke Školce 30
CZ0311544299 – okres České Budějovice, ZÚJ 544299 – Boršov nad Vltavou
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně po předchozí telefonické
dohodě se starostou obce, panem Mgr. Janem Zemanem, tel. 734 385 498, e-mail:
starosta@borsovnvlt.cz, nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (§ 49 odst.
5 zákona).
Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem
na 5 měsíců.
Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna v souladu s § 48 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách na profilu zadavatele www.stavebnionline.cz/profil/borsovnvlt.
Lhůta pro podání nabídek, podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek, je stanovena zadavatelem na 17 kalendářních dnů a končí dne 17. 8. 2015 v 1000
hodin předáním obálek s nabídkami.
Obálky budou doručeny poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek
(kurýrní služba) nebo osobně do sídla zadavatele, Obce Boršov nad Vltavou, tj. na adresu
Obecního úřadu Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou, do ukončení
lhůty pro podání nabídek, tj. do 17. 8. 2015 do 1000 hodin. Na nabídku podanou po uplynutí
lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Otevírání obálek
Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v kanceláři
starosty Obce Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou.
Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze osoby určené zadavatelem a po jednom
zástupci za uchazeče (z kapacitních důvodů).
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a další požadavky zadavatele
SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ se dle § 62 odst. 3 prokazuje předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena

smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se
považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.
Před podpisem smlouvy bude zadavatel požadovat prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů v následujícím rozsahu:
a) základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1
b) profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 – předložením dokladů dle písm. a) a b)
» k písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis nesmí být ke dni podání nabídky starší
90 dnů);
» k písm. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – provádění staveb, případně jiná
oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky
(živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku).
c) technické kvalifikační předpoklady podle § 56 – předložením dokladů dle odst. 1 písm. a):
» seznam významných dodávek srovnatelného charakteru realizovaných
v posledních 3 letech v rozsahu:
. seznam min. 2 významných dodávek srovnatelného charakteru realizovaných
v posledních 3 letech, jejichž předmětem plnění byla realizace sadových úprav
spočívajících v provedení terénních a zemních prací vč. výsadby rostlinného
materiálu s finančním objemem každé zakázky min. 100 tis. Kč bez DPH
. seznam min. 2 významných dodávek srovnatelného charakteru realizovaných
v posledních 3 letech, jejichž předmětem plnění byla dodávka a montáž herních
nebo sportovních prvků nebo mobiliáře ze dřeva nebo dodávka a montáž
dřevěných konstrukcí a staveb s finančním objemem každé zakázky min.
100 tis. Kč bez DPH.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kritéria pro hodnocení nabídek
Kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané
hodnoty. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez daně z přidané
hodnoty.
Jazyk nabídky
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Další podmínky pro zpracování nabídky
 Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních v listinné podobě (1x originál a 1x kopie
pro účely poskytovatele dotace)
 Další požadavky zadavatele jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
Práva zadavatele
 zadavatel uveřejní oznámení o vyloučení uchazeče podle § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na profilu zadavatele.
 zadavatel uveřejní oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 4 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na profilu zadavatele.
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vybraným
dodavatelům dne 30. 7. 2015.
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