OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
/ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY / ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Zadavatel:
Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav, Za Školou 87 Vlkava, 294 43 Čachovice, právní forma
příspěvková organizace, IČ 75033151, zastoupená Čadilovou Jitkou – statutární orgán
Název zakázky:
MŠ Vlkava – vzděláváme ve spojení s přírodou
Druh zakázky:
Zakázka na dodávky a služby (drobné stavební a montážní práce)
Financování předmětu zakázky:
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
Lhůta pro podání nabídky:
Zahájení přijmu nabídek 2.5.2019
Ukončení přijmu nabídek 31.05.2019 hodina -17.00hod
Otevírání obálek 3.6.2019, jednání komise je neveřejné
Místo pro podání nabídky:
 Osobně na adrese Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav, Za Školou 87 Vlkava, 294 43
Čachovice
 Prostřednictvím pošty na adresu Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav, Za Školou 87
Vlkava, 294 43 Čachovice
 Elektronicky datovou schránkou ID schránky: v4mk33p
Předmět zakázky:
Vybudování venkovní učebny a doplnění stávající zahrady o prvky v přírodním stylu (bližší specifikace
předmětu zakázky je součástí zadávací dokumentace)
Kritéria hodnocení:
kritérium - ekonomická výhodnost nabídky

váha (100 %)

Metoda hodnocení nabídek:
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
Hodnotící kritérium nejnižší nabídkové ceny má pro hodnocení váhu 100%.
Způsob jednání s účastníky výběrového řízení:
Nerelevantní
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená cenová nabídka apod.
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnou všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na
změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel
má právo měnit rozsah díla a upřesňovat detaily v rámci realizace. Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Dotazy a informace email: msvlkava@msvlkava.cz nebo telefonicky 326 307 415
Účastník výběrového řízení musí dodat kompletní nabídky v požadovaném rozsahu dle zadávací
dokumentace
 požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče
 požadavek na písemnou formu nabídky (nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, nabídka bude pevně svázána nebo jinak
upravena nerozebíratelným způsobem a to včetně všech dokladů a očíslována vzestupnou
nepřerušovanou číselnou řadou)
 požadavek na zpracování nabídky (nabídka bude zpracována v českém jazyce ve dvou originálních
vyhotovení, v případě předložení dokladů v cizím jazyce, zadavatel požaduje úředně ověřený
překlad do českého jazyka)
 nabídka musí obsahovat doplněnou a podepsanou smlouvu o dílo
Obálka s nabídkou musí být uzavřena a dostatečně zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Na obálce bude
uvedena adresa uchazeče, zadavatele a text: „MŠ Vlkava – vzděláváme ve spojení s přírodou“, výběrové
řízení - NEOTVÍRAT

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková cena včetně DPH.
Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a
nedodělků.
Doba a místo plnění zakázky:
Místem plnění je zahrada Mateřské školy Vlkava, okres Mladá Boleslav
Termín předání zahrady 28.6.2019
Termín pro zahájení díla 1.7.2019
Termín pro ukončení díla 26.8.2019
Ukončení díla se rozumí předání díla předávacím protokolem bez vad a nedodělků.
Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek
Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Požadavky na prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje doložení kvalifikace v souladu se zadávací dokumentací.
Obchodní podmínky:
Součástí příloh zadávací dokumentace je závazný návrh smlouvy o dílo.
Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:
Požadavky na uvedení případných poddodavatelů, jejich identifikačních údajů (obchodní firma / název /
jméno, příjmení, sídlo / sídlo podnikatele / místo trvalého pobytu, IČ, pokud bylo přiděleno) a věcné
vymezení plnění, dodaného jejich prostřednictvím
Přílohy zadávacích podmínek:
Přílohami zadávací dokumentace jsou: prokázání oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo výpis z
obchodního rejstříku, kopie musí být ne starší 90 dnů), krycí list, slepý položkový rozpočet, čestná prohlášení
o základní způsobilosti, pojistná smlouva o pojištění proti škodám, které mohou vzniknout činností
zhotovitele na majetku zadavatele).

