Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava

Zasílá

VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDEK

k veřejné zakázce malé hodnoty na služby
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zkvalitnění zázemí pro environmentální výuku na MŠ v Rotavě

Tato veřejná zakázka
bude financována ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR.

1. Identifikační údaje o zadavateli
1.1. Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární zástupci:
Profil zadavatele:

Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava
00259551
Michal ČERVENKA, starosta města
https://ezak.olivius.cz/profile_display_32.html

1.2. Realizátor zadávacího řízení:
Název:
OLIVIUS s.r.o.
Sídlo:
Hornická 2252/6, 356 01 Sokolov
IČ:
280 40 872
Kontaktní osoba:
Mgr. Tomáš SPRÁVKA
e-mail: tomas.spravka@olivius.cz
tel.: +420 728 066 339

2. Klasifikace předmětu zakázky
2.1.
Klasifikace předmětu zakázky dle kódu CPV je/jsou :
Hlavní předmět plnění veřejné zakázky (CPV) je:
 77300000-3
 77310000-6
 03100000-2

Zahradnické služby
Služby vysazování a údržby zelených ploch
Produkty zemědělství a zahradnictví

3. Vymezení předmětu zakázky
3.1
Předmětem plnění zakázky je návrh vybudování a úpravy zahrady v přírodním stylu pro MŠ
v Rotavě.
Pro výuku pěstitelství budou založeny 3 zvýšené záhony - dřevěné bedny o rozměrech 2 x1 m výšky
0,6-0,7m. Bedny budou osázeny bylinkami, na pěstování jednoduchou zeleninou - salát, ředkvičky
hrášek aj., bylinkami pro využití v kuchyni - tymián, pažika, petrželka, saturejky, apod. i léčivými a dále
letničkami či trvalkami - jedlými pro zpestření výsadeb.
Pro výuku pěstitelství budou založeny 3 zvýšené záhony - dřevěné bedny o rozměrech 2 x1 m výšky
0,6-0,7m. Bedny budou osázeny bylinkami, na pěstování jednoduchou zeleninou - salát, ředkvičky
hrášek aj., bylinkami pro využití v kuchyni - tymián, pažika, petrželka, saturejky, apod. i léčivými a dále
letničkami či trvalkami - jedlými pro zpestření výsadeb.
Pobytový trávník v místě výukové platformy bude založen na vrstvě štěrku a štěropísku tl. vrstvy 15 a
10cm. Následně bude plocha ohumusována a založen trávník na ploše vyznačené v situaci, tj. 50m2.
Před založením trávníku budou zabudovány ALu vzpěry, celkem 4 ks konstrukce, rozměry a kotvení do
základové patky musí být zpracováno dílenským výkresem zhotovitele nebo zajištěno jako standard od
dodavatele certifikových výrobků stínících plachet. Vzpěry budou sloužit pro zavěšení 1 ks stínící
plachety o rozměru 7x7m. Celá zastíněná plocha bude mít rozlohu cca 50 m2. Pod ní budou postaveny
stoly s lavicemi a s přenosnou oboustrannou tabulí.
Bude obnoven trávník na ploše zahrady tam, kde je trávník plánovaný (viz výkres návrhu opatření); v
dotčených plochách sadu, pobytového prostoru a kolem školky bude následně odpovídajícím
způsobem srovnán terén, provedena předvýsadbová příprava půdy a bude zde nově vyset trávník.
Výsadba dřevin bude do výsadbové jámy 1 x 1 x 1 m, tedy větší než kořenový bal vysazované dřeviny. V
jámě bude provedena 100% výměna půdy.
Substráty pro výsadbu stromů: popis substrátů viz. přesná specifikace prací. Ve vrchní vrstvě ( do
hloubky 40 cm) bude použit substrát s obsahem organických látek, v hloubce 40 – 100 cm bude použit
substrát bez obsahu organických látek.
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Realizace návrhu předpokládá odstranění všech dřevin i s pařezy ve vyvýšeném záhonu v prostoru
před kostelem a výměnu jehličnany znehodnocené zeminy.
3.2
Realizace předmětu plnění bude provedena v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací
včetně všech jejich příloh a položkovými rozpočty.
3.3
Veřejná zakázka nemá dílčí nezávislé části. Zájemce o plnění zakázky podává nabídku na celé
plnění veřejné zakázky.

4. Pravidla pro hodnocení nabídek
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč bez DPH. Zadavatel stanoví pořadí nabídek
podle výše nabídkové ceny bez DPH od nejnižší až po nejvyšší hodnotu. Nejvhodnější nabídkou je
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní způsobilost,
b) splní profesní způsobilost,
c) splní technickou kvalifikaci.
5.1. Požadavky na kvalifikaci
5.1.1. Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje účastník, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona, nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická
osoba, musí podmínku dle předchozího odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu dodavatele. Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí
podmínku dle předchozího odstavce splňovat:
a. tato právnická osoba,
b. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
b. české právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce splňovat osoby uvedené
ve druhém odstavci a vedoucí pobočky závodu;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
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Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu
musí být zřejmé, že účastník tuto základní způsobilost splňuje (účastník může použít přílohu č. 2
zadávací dokumentace).
5.1.2. Profesní způsobilost
Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:
 výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Prokázání profesní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:
 výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán.
5.1.3. Technická kvalifikace
Technickou kvalifikaci splňuje účastník, který předloží:
 Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení,
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Prokázání technické kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění technickou kvalifikaci předložením:
 Seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení,
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam bude obsahovat
min. 2 zakázky na služby v oblasti vysazování a údržby zelených ploch, kde vyčíslená hodnota činí
min. 250.000,- Kč bez DPH. (účastník může použít přílohu č. 3 této zadávací dokumentace).

6. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat
6.1
V případě zájmu o tuto zakázku, můžete nabídku doručit osobně nebo zaslat doporučeně
poštou či jinou kurýrní službou, na adresu:
Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava
6.2
Nabídky musí být zadavateli doručeny do 22. 12. 2020 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky
odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem
nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky
podatelnou zadavatele.
Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce a na přední straně označena:
NEOTVÍRAT – NABÍDKA
ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKU NA MŠ V ROTAVĚ
Na obálce musí být uvedena také adresa účastníka, na kterou je možné zaslat případné oznámení,
jelikož nabídky, doručené po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány ani hodnoceny.
Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou a psána v českém jazyce.
Doporučujeme veškeré části nabídky svázat nebo sešít tak, aby nabídka byla zabezpečena proti
manipulaci a jednotlivé stránky nabídky postupně očíslovat.
Žádáme účastníky, aby vedle tištěné podoby předložili nabídku také 1x v elektronické podobě na CD
nosiči – sken celé nabídky ve formátu pdf + položkový rozpočet stavby ve formátu .esoupis, .xc4, Excel
VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru v editovatelném formátu. V případě, že tak
účastník neučiní, nemá tato skutečnost na posouzení a hodnocení nabídky žádný vliv.
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7. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
nevracet účastníkům podané nabídky,
neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v soutěži,
ověřit informace obsažené v nabídce účastníků u třetích osob,
zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.

V Rotavě dne 7. 12. 2020

Michal ČERVENKA, v. r.
starosta města
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