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Výzva k předložení nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu 

Jedná se o zakázku malého rozsahu, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky: Hřiště pro základní školu  
(lanový park a herní domeček) 

Předmět veřejné zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce): 

Dodávka a stavební práce 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

1. listopadu 2018 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Soukromá základní škola Pianeta, s.r.o. 

Sídlo zadavatele: K Rybníku 1330, 735 14  Orlová-Poruba 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Mgr. Petra Nováková 
Tel.: 604 315 558 
novakova@zspianeta.cz 

IČ zadavatele: 29445191 

Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Mgr. Renáta Šmídlová 
Tel.: 604 850 440 
smidlova@zspianeta.cz 
Výzva včetně příloh je zveřejněna na 
http://www.zspianeta.cz  

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

Lhůta pro příjem nabídek začíná dnem vyhlášení veřejné 
zakázky a končí 10. 11. 2018 v 10:00 hodin. Pokud bude 
nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozí větě, 
zadavatel obálku s takovou nabídkou neotvírá.  

Popis předmětu veřejné 
zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je 
stavba naučné stezky ve formě lanového parku a dřevěný 
herní domeček na školní zahradě na adrese Trnková 280, 
Bohumín – Pudlov.  

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

Hodnota zakázky činí maximálně 420.000,- Kč včetně 
DPH (nejsme plátci DPH).  

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Termín a místo plnění 
(zpracování veřejné zakázky)/ 
časový harmonogram plnění/ 
doba trvání veřejné zakázky 

Místem plnění bude místo působení zadavatele – Trnková 
280, 735 51  Bohumín-Pudlov. 
Předpokládané zahájení prací: po podepsání smlouvy, 
v době od února 2019 do května 2019. 

Prohlídka místa plnění Zadavatel nabízí prohlídku místa plnění, a to dne 7. 11. 
2018.  
Sraz uchazečů o prohlídku je v 8:30 hodin před školou na 
adrese Trnková 280, 735 51  Bohumín-Pudlov.   

Místo dodání/převzetí 
nabídky: 

Poštou, osobně nebo kurýrní službou na adresu 
Soukromá základní škola Pianeta, s.r.o., Trnková 280, 
735 51  Bohumín-Pudlov. Osobní doručení je možné 

v pracovní dny v době od 7:00 – 14:00 na výše uvedené 
adrese. 

Hodnotící kritéria 
a způsob hodnocení 
nabídek: 

 nejnižší nabídková cena s DPH, zpracovaný návrh 
vzhledu zahrady, povinná certifikace herních prvků dle 
norem (na vyžádání poskytne kontaktní osoba foto a 
rozměry upravované části zahrady) 
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Požadované doklady: Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, 
který: 

 prokáže profesní způsobilost výpisem z obchodního 
rejstříku či jiné evidence  

 předloží formou čestného prohlášení přehled nejméně 
3 významných realizovaných staveb obdobného 
charakteru za posledních 5 let s uvedením názvu akce, 
rozsahu a doby plnění, ceny zakázky, objednatele.  

 uchazeč předloží doklad o výši, způsobu a rozsahu 
pojištění uchazeče a odpovědnosti vůči 3. osobě.    

Požadavek na písemnou 
formu nabídky: 

Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, 
které by mohly uvést zadavatele v omyl.  
Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem 
znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.  
Nabídka bude podána zadavateli v tištěné písemné formě 
v českém jazyce v zalepené obálce s označením 
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Přírodní zahrada SZŠ 
Pianeta“. Obálka dále musí obsahovat název/obchodní 
firmu a sídlo. Uchazeči jsou povinni strukturovat svou 
nabídku následovně: 

 krycí list nabídky – viz příloha č. 1 

 návrh smlouvy o dílo podepsán a orazítkován včetně 
položkového rozpočtu – vzor dodá uchazeč 

 požadované doklady – viz výše 

Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky. 

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky: 

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady 
spojené s účastí na výběrovém řízení a v souvislosti 
s výběrovým řízením. Zadavatel nebude uchazeče zvát 
k otevírání obálek s nabídkami. Uchazeč může předložit 
pouze jednu nabídku – zadavatel nepřipouští variantní 
řešení. 

Vyloučení uchazeče 
Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, 
pokud jeho nabídka nebude úplná (případně uchazeč 
nedoplní svou nabídku ani po písemné výzvě ve lhůtě 
stanovené hodnotící komisí) 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodů, 
nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.  

 
Příloha č. 1 -  Krycí list nabídky 

 
V Bohumíně 1. listopadu 2018 

 

Mgr. Petra Nováková  
ředitelka školy, jednatelka 
 
 
 
Mgr. Veronika Pospíchalová 
jednatelka 
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Příloha č. 1 
 

Krycí list nabídky 
 

1. Název veřejné zakázky na dodávky 

 

 

2. Základní identifikační údaje uchazeče 

Název/jméno  

Sídlo  

ID datové 

schránky 

 

Telefon/mobil  

E-mail  

IČO  

DIČ  

Kontaktní osoba  

Telefon/mobil  

E-mail  

 

3. Nabídková cena 

 

Cena celkem bez DPH ….. % DPH Cena celkem včetně DPH 

   

 

4. Uchazeč či osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče 

Titul, jméno, příjmení 

 

 

Funkce  

Místo, datum a podpis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


