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Výzva k podání nabídky 
 

Zadavatel Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a 

se sídlem: 796 01 Prostějov, ul. Šárka 4348/4a, IČ: 47922435, 

zastoupená Mgr. Ivetou Bittnerovou, ředitelkou školy,  
 

předkládá 

 

výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební a kovářské 

práce: 

 

„Oprava části plotu v objektu MŠ Prostějov, Žešov 81“ 

 
Podle zákona č.134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon)  

se jedná o zakázku malého rozsahu II. kategorie. 

 

V zadávacím řízení této veřejné zakázky se v souladu s § 31 zákona 134/2016 Sb. 
nepostupuje podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy tak zadavatel v této Výzvě přímo stanoví 

konkrétním odkazem na příslušné ustanovení zákona. 

 

 

 

                               Informace o zadavateli veřejné zakázky 
 

Zadavatel:       Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a 

IČ:                                                     47922435 

        neplátce DPH 

právní forma:        příspěvková organizace   

sídlo:                                              796 01 Prostějov, ul. Šárka 4a 

statutární zástupce:        Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka školy 

bankovní spojení:        9583950227/0100 KB 

 

kontaktní osoba ve věci               Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka školy  

předmětu a plnění zakázky:                            

telefon, e-mail:         +420 582 351 664, mssarka@centrum.cz 

 

kontaktní osoba v        Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka školy 

technických záležitostech:                  

telefon, e-mail:        +420 582 351 664, mssarka@centrum.cz 

 

osoba odpovědná za ve věcech          Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka školy zadávacího řízení:                             

  

telefon, e-mail:         +420 582 351 664, mssarka@centrum.cz 

 

mailto:mssarka@centrum.cz
mailto:mssarka@centrum.cz
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1. Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 

1.1 Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je oprava části plotu v objektu MŠ Prostějov, Žešov 81 – zednické 

a kovářské práce. 

 

Nabídka s vyšší nabídkovou cenou pro konkrétní část veřejné zakázky bude vyřazena  

a dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Zároveň  

si zadavatel klade podmínku, aby byla dodržena maximální cena, kterou zadavatel stanovil.  

 

Na každou část veřejné zakázky je možné vybrat jiného dodavatele. Jeden dodavatel může být 

vybrán i pro více částí veřejné zakázky. Zadavatel nestanovuje omezující pravidla pro zadání 

částí veřejné zakázky. 

 

1.2 Předpokládaná hodnota zakázky  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 327 000,-  Kč (vč. DPH). 

 

 

 

2 Předpokládaný termín a místo plnění veřejné zakázky 

 

2.1     Doba plnění zakázky 

Termín zahájení realizace opravy: okamžitě od uzavření smlouvy. 

Termín ukončení realizace opravy: nejpozději do 30. 11. 2022. 

 

2.2      Místo plnění zakázky 

Místo plnění veřejné zakázky: Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a – pracoviště Žešov 

81 

 

 

3 Obchodní a platební podmínky  

 
Zadavatel vymezil obchodní podmínky způsobem, které jsou pro uchazeče závazné a musí být 

součástí návrhu obchodních a smluvních podmínek (dále jen Smlouva), která je součástí 

zadávacích podmínek jako příloha č. 1. 

 

3.1 Platební podmínky 

Platební podmínky předepsané zadavatelem pro tuto zakázku jsou obsaženy v obchodních 

podmínkách resp. ve vzoru Smlouvy o dílo, začleněné v přílohách zadávací dokumentace a 

uchazeč ve své nabídce musí ustanovení uvedená v obchodních podmínkách respektovat. 



 
Oprava části plotu v objektu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – pracoviště Žešov 81 

 

 
 

3 

 

 

 

 

Splatnost faktury je 30 dnů.  

 

Zadavatel neposkytuje žádné zálohy. 
 

 

4 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy o dílo. 

Další požadavky: 

- Účastník zadávacího řízení je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v 

českých korunách v členění bez DPH, samostatně DPH, a celkovou částku s DPH, která 

bude uvedena v návrhu obchodních a smluvních podmínek, v Krycím listu nabídky a 

dále nabídková cena bude stanovena na základě nacenění položkového rozpočtu,  který 

bude následně přílohou č. 1 Smlouvy. 

- Nabídková cena musí být pevná pro předmět plnění veřejné zakázky po celou dobu 

plnění veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací dodávky. 

Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i náklady na správní poplatky, daně, schvalovací 

řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a 

atestů, přepravní náklady, apod. 

- Účastník zadávacího řízení zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu nabídky a do textu 

SMLOUVY. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané 

v Krycím listu nabídky a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu SMLOUVY, 

bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu SMLOUVY. 

- Nabídková cena musí splnit podmínky maximální ceny. Žádná položka nesmí být 

oceněna nulou.  
 
 

5 Ostatní podmínky zadávacího řízení 

5.1 Zrušení zadávacího řízení  

Zadavatel upozorňuje účastníky řízení, že si vzhledem k přiděleným finančním prostředkům 

vyhrazuje právo zadávací řízení veřejné zakázky zrušit v případě, že u všech předložených 

nabídek bude nabídková cena vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí finančních 

prostředků zřizovatelem do termínu 20. 3. 2022.  

 

5.1 Další podmínky zadavatele 

 

Účastník může podat pouze jednu nabídku. 

Zadavatel zcela vylučuje možnost variantního řešení. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit, nebo doplnit podmínky zakázky v průběhu lhůty pro 

podání nabídek prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace, vždy všem účastníkům 

tohoto řízení malého rozsahu shodně. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah zakázky a uzavřít smlouvu pouze na část zakázky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo toto řízení zrušit, a to až do uzavření Smlouvy o dílo. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah Smlouvy o dílo uzavřené s vybraným 

dodavatelem na stránkách RS. 
 

 

6 Kvalifikační způsobilost k plnění veřejné zakázky 

 

Účastník je povinen formou čestného prohlášení, prokázat, že splňuje tyto předpoklady pro 

plnění veřejné zakázky. 
 

 

7 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

 

Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 114 odst. 1 zákona podle hodnotícího kritéria, kterým 

je ekonomická výhodnost nabídek. 

 

Nabídky se hodnotí na základě ekonomické výhodnosti podle:  

a) nejnižší nabídkové ceny,  

b) nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality,  

c) poměru nákladů životního cyklu a kvality,  

d) nejnižších nákladů životního cyklu  

 

 

8  Forma nabídky, lhůta a místo pro podání nabídky, označení obálky 

 

Zadavatel nepožaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě.  

 

Datum pro podání nabídky: od 21. 3. do 8. 4. 2021 do 12:00 hod.  

Místo pro podání nabídek:  

Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a  

Šárka 4348/4A  

796 01 Prostějov  

Nabídky se podávají pouze v listinné podobě.  

Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek osobně, poštou či 

kurýrem v uzavřené obálce s názvem  

NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Oprava části plotu v objektu MŠ Prostějov, 

Žešov 81 “  

Obálky s nabídkami budou otevírány:  

datum: 8. 4. 2022 v 12:15 hodin  

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v sídle zadavatele a je neveřejné. 

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.  



 
Oprava části plotu v objektu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – pracoviště Žešov 81 

 

 
 

5 

 

 

 

 

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. 

 

Nabídka v jednom písemném originále, spojená do jednoho kompletu, bude v uvedeném pořadí 

obsahovat:  

1) Obsah nabídky  

2) Krycí list nabídky s názvem veřejné zakázky, základními identifikačními údaji 

účastníka, nabídkovou cenou, jménem osoby oprávněné za účastníka uzavřít Smlouvu 

o dílo a jménem osoby oprávněné za účastníka jednat ve věci zakázky, doložené plnou 

mocí pro tato jednání a mailovým kontaktem.  

3) Doklad prokazující způsob jednání a podepisování za účastníka (výpis z OR, plná moc 

zmocněné osoby, pokud není statutárním orgánem, podpisový vzor apod.)  

4) Návrh Smlouvy o dílo,  

5) Položkový rozpočet, který bude nedílnou součástí Smlouvy o dílo,  

6) Čestné prohlášení, případně doklady o splnění základní a profesní způsobilosti a 

technických kvalifikačních předpokladů. 

 

 

9   Další informace pro dodavatele 

 

Zadávací dokumentaci tvoří tato Výzva, Krycí list s rekapitulací nabídkové ceny, Obchodní 

podmínky ve formě vzoru Smlouvy o dílo, slepý položkový rozpočet, a vzor čestného 

prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů. 

Zadávací dokumentace a informace k tomuto zadávacímu řízení jsou přístupné na 

oficiálních www stránkách zadavatele: www.mssarka.cz  - v položce veřejné zakázky. 

 

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 18. 3. 2022 v 9.00 hodin, sraz účastníků je na místě 

samém před vchodem do MŠ Žešov, Prostějov. Kontaktním pracovníkem je Mgr. Iveta 

Bittnerová, tel. + 420 607 581 034. 

 

 

Dodavatelé budou o výsledku zadávacího řízení uvědomeni mailem.  

Údaje poskytnuté dodavatelem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat za 

důvěrné. 

Přílohy:   

                                       1) vzor Smlouvy o dílo 

                                       2) Krycí list nabídky  

    3) slepý položkový rozpočet 

                 4) vzor čestného prohlášení dodavatele  

 

 

 

       …………………………………… 

Prostějov 10. 3. 2022                                                    Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka školy 

 

 


